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KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi

op 1 Januari 1914.

Dagteekening van oprichting: 19 Juli 1850.

Oprichtees:

Dr. P. Bleeker, f 1878; Dr. J. H. Croockewit Hz., f 1880;

Corn8
, de Groot, f 1896; P. J. Maier, f 1878; P. Baron

Melvill van Oarnbee, f 1856; Dr. C. L. A. Schwaner, f 1851;

H. D. A. Smits, f 1853; Dr. C. Swaving, f 1881.

Honoeaibe Leden:

1 W. F. Versteeg, Amsterdam, 18 Mei 1866.

2 H. L. Janssen van Kaay, Haarlem, 20 April

Dijk, 's-Gravenhage, iss;,.

4 Dr. A. W. Nieuwenhuis, Leiden, 2 September 1897.



Dr. G. Grijns, ondervoorzitter, 20 Mei 1897.

P. C. Flu, secretaris, 1 April 1912.

W. H. A. van Alphen de Veer,

penningmeester, 9 October 1912.

J. F. van Hoyteina, diredeur der

gebouwen, 9 » 1912.

Dr. C. Braak, redacteur v/h tijdschrift, 14 December 1908.

J. W. van Eek, 13 Augustus 1896.

Dr. J. C. Koningsberger, 9 » 1900.

M. J. Doppenberg, 11 December 1902.

Dr. G. W. Kiewiet de Jonge, " "

1902.

S. R. J. Onnen, 1902.

Dr. H. J. van Lummel, 8 October 1903.

Dr. A. H. J. Belzer, 2 November 1905.

F. van der Goot, 9 Augustus 1906.

H. J. E. Wenckebach, 9 Juli 1908.

F. Weehuizen, 10 „ 1911.

Dr. W. M. Ottow, 9 October 1911.

E. A. A. Gobee, 13 November 1911.

Dr. W. Th. de Vogel, 8 Juli 1912.

Dr. J. J. M. Dormaar, 8 » 1912.

Dr. A. R. Schouten, 8 „ 1912.

Dr. A. L. J. Sunier, 8 n 1912.

J. C. Th. Leusden, 10 Augustus 1912.

W. van Braam, 14 April 1913.

Dr. W. A. Borger, 8 December 1913.

Dr. W. van Gorkum, 8 „ 1913.

Dr. J. Boerema. 8 1913.

Afdeelingsbestueen.

Sem arang.

F. Onnen, voorzitter.

E. Hoeffelman, secretaris-penningmeesta



Soerabaja.

1 Dr. H. W. Woudstra, voorzitter.

2 G. M. Pool, secretaris.

3 J. C. Eibbers, penningmeesier.

4 M. C. Valk, bestuurslid.

COBBESPONDEERENDE LEDEN IN XeDEBLAND.

Maximum aantal 30.

Datum van benoeming.

1 Dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen,

Leiden, 21 December 1872

2 Dr. C. Ritsema, Leiden, 17 September 1875

3 Dr. Th. H. Mac Gillavry,VG raven-

hage, 20 Mei 1880

4 Dr. E. van Rijckevorsel, Rotterdam, 20 „ 1880

5 Dr. A. A. W. Hubrecht, Utrecht, 20 November 1884

6 Dr. H. Wefers Bettink, Utrecht, 9 September 1886

7 Dr. C. A. Pekelharing, Utrecht, 11 Augustus 1887

8 Dr. Max Weber, Eerbeek, 23 Mei 1889,

9 Dr. A. Wichmann, Utrecht, 23 „ 1889

10 Dr. K. Martin, Leiden, 9 Februari 1893

11 Dr. C. Th. Sluiter, Amsterdam, 12 April 1894

12 Mr. M. C. Piepers, 's-Gravenhage, 13 Juni 1895

13 Dr. J. F. van Bemmelen, Gro-

n in gen, 12 Maart 1896.

14 Dr. G. A . F. Molengraaff , 's-G raven-

hage, 12 „ 1896.

15 Dr. M. E F. T. Dubois, Haarlem, 12 „ 1896

16 Dr. F. A. F. C. Went, Utrecht, 20 Mei 1897

17 Dr. J.D. van derWaals, Amsterdam, 8 September 1898

18 Dr. J. P. van der Stok, de Bilt, 9 Januari 1902

19 Dr. R. D. M. Verbeek, 's-Graven-

hage, 9 „ 1902

20 Dr. J. J. A. Muller, Zeist, 10 December 1903

21 Dr. P. van Romburgh, Utrecht, 10 „ 1903



22 Dr. H. Onnen Sr., 's-Gravenhage, 11 Januari

23 J. J. K. Enthoven, Amsterdam, 8 Februari

24 Dr. S. Figee, Hilversum, 1 Januari

25 Mr.H.A.Lorentz,Vogelenzang(N.H.)5 April

26 Dr. J. de Haan, Utrecht, 28 Mei

27 Dr. H.D. Tjeenk Willink, Deventer, 28 „

Datum van ben eming.

0. Beccari, Florence, 15 Juni 1872.

A. B. Meijer, Berlijn. 18 Mei 1878.

Tommaso Salvadori, Turijn, 28 „ 1880.

Alexander Woeikoff, St. Pe ters-

burg 11 Augustus 1887.

Julius von Hann, We en en, 11 October 1888.

K. F. Goebel, Munch en, 23 Mei 1889.

E. Haeckel, Jena. 11 Januari 1894.

F. Montessus de Ballore,

Santiago (Chili) 20 Mei 1897.

G. Haberlandt. Graz, 20 „ 1897.

J. Wiesner, Ween en, 20 „ 1897.

W. Kiikenthal, Breslau, 20 „ 1897.

R. Semon, Munch en, 20 „ 1897.

Anthonio Berlese, Portici, 10 Augustus 1899.

E. Stahl, Jena, 9 Januari 1902.

H. Molisch, Weenen, 9 „ 1902.

Dr. A. Zimmerman,

Amani (0. Af rika) 8 „ 1904.

Gewone Leden.

Agerbeek, A. C. H., Mr.-Cornelis. 1910.

Angenent, Dr. Balik-Papan. 1912.

Alphen, de Veer W. H. A. van, Weltevreden. 1912.

Arnold, L. V., Semarang. 1980.



5 Bakergeni, W. M. Th. van, Soerabaia. 1910.

6 Bartels, M. E. G., Pasir Datar, Halte Tjisaat.

7 Belzer, Dr. A. H. J., Weltevreden. 1905.

8 Bemmelen, Dr. W. van, Weltevreden. 1898.

9 Bervoets, M. E., Klatten. 1904.

10 Birchenhauer, R., Semarang. 1908.

11 Bley, J., Kendal. 1892,

12 Bickenisse, H., Medan. 1913.

13 Bloemendal, R. H., Weltevreden. 1906.

14 Boereina, Dr J., Weltevreden. 1913,

15 Boers, R. J., Muntok. 1903.

16 Boorsma, Dr. W. G., Weltevreden. 1892.

17 Borger, Dr. W. A., Weltevreden. 1913.

18 Borgesius, Weltevreden. 1913,

19 Botermans, J., 1913

20 Bouman, A. F., Amboina. 1890.

21 Braak, Dr. C, Weltevreden. 1908,

22 Braam, W. van, Weltevreden. 1913.

23 Breda de Haan, Dr. J. van, Buitenzorg, 1892.

24 Broekman, E. W., Soerabaia.

25 Brouwer, Dr. H. A., Bangkinang. 1912.

26 Bussy, Dr. L. P. le Cosquino de, Medan. 1906.

27 Bijker, J., Weltevreden. 1910.

Caland, Dr. P., Weltevreden. 1913

Campbell, J. R., Soerabaia. 1905

Chambry, J. K. J., Weltevreden. 1900.

Collard, F. E.. Weltevreden. 1904.

Concordia, Societeit, W7 eltevreden.

Cornelis, Dr. F. G., Weltevreden.
Cramer, Ch. G., Sidoardjo.
Cramer, Dr. P. J. S., Buitenzorg.
Cultuur Maatschappij der Vorstenlauden.



37 Dam, van, Buitenzorg. 1911.

38 Damme, M. H., Weltevreden. 1900.

39 Degens, Dr. P. N., Weltevreden. 1910.

40 Degros, P. L., Weltevreden. 1910.

41 Diggelen, C. H. P. van, Bodjonegoro. 1902.

42 Dinger, J., Weltevreden. 1880.

43 Docters van Leeuwen, Dr. W. M., S em a rang. 1909.

44 Dominicus, Dr. W., Soeliki. 1880.

45 Doppenberg, M. J., Weltevreden. 1898.

46 Dormaar, Dr. J. J. M., Weltevreden. 1909.

47 Douglas, B. A., Weltevreden. 1910.

48 Driessen, Dr. 1). P. E., Nijmegen. 1887.

49 Duyster, M., Padang. 1913.

50 Dijck, J. Z. van, Semarang. 1904.

51 Dijkstra, A. J., Weltevreden. 1910.

52 Eek, J. W. van, Weltevreden.
53 Engelbregt, J., s.f. Djatiroto S. S. O/L.

54 Eijken, Dr. P. A. A. F., Weltevreden.

55 Feytes, J. J., Weltevreden. 1913.

56 Fournier, C. A. W., Soerabaia. 1909.

57 Flu, P. C, Weltevreden. 1912.

Galjema Verheul, A., Soerabaia. 1909.

Geesink, P. J. J. A., 1904.

Gelder, Dr. J. K. van, Weltevreden. 1908.



61 Gentis, F. J., Soerabaia. 1909.

62 Genus, Dr. J. W. van, Balik-Papan. 1911.

63 Gieben, H. C, Weltevreden. 1912.

64 Gobee, E. A. A., Weltevreden. 1912.

65 Gollner, E. R. IX, Weltevreden. 1910.

66 Gorkum, Dr. W. van, Weltevreden. 1913.

67 Gorter, Dr. K., Buitenzorg, 1908.

68 Grijns, Dr. G., Weltevreden. 1896.

69 Guffroy, C. A. Soerabaia. 1910.

H.

70 Hattum, A. G. van, Soerabaia. 1910.

71 Heeckeren, Mr. C. W. Baron van, Semarang. 1887.

72 Heinzelmann, N., Weltevreden. 1907.

73 Heuvelink, C. 0., Weltevreden. 1899.

74 Hillen, C, Weltevreden. 1913.

75 Hoedt, Th. F. H., Soerabaia. 1910.

76 Hoeffelman, G. E, Semarang. 1908.

77 Hoekstra, M. G., Weltevreden. 1892.

78 Hoezoo, F., Semarang. 1912.

79 Holtappel, K. J., Soerabaia. 1910.

80 Homan van der Heyde, J., Weltevreden. 1909.

81 HoofdadministrateurBilliton-Mij.,Tandj. Pandan. 1901.

82 Hoogere Burgerschool (Bibl.), Soerabaia. 1885.

83 Hotz, Dr. Walter, Weltevreden. 1911.

84 Hoven van Genderen,Mej. A. J. v.d., Weltevreden. 1913.

85 Hoytema, J. F. van, Weltevreden. 1912.

87 Hunger, Dr. F. W. T., van Eeghenstraat 52,

Amsterdam. 1901.

88 Illing, R., Weltevrede

89 's Jacob, Mr. PL, Weltevreden. 1903.

90 Jansen van Raaij, F. A., Weltevreden. 1913.

91 Joban, W. H. L., Toeban. 1908.



92 Kade, van der, Med an.

93 Kamerling, Dr. Z, Leiden.

94 Kampen, Dr. P. N. van, Amsterdam.

95 Kiewiet de Jonge, Dr. G. W., Weltevrede

96 Kock, Dr. A. C. de, Weltevreden.

97 Koefoed, Dr. P, Malang.

98 Koks, M. Th., Weltevreden.

99 Koning, D. A. P., Soerabaia.

100 Koning, M. C, Weltevreden.

101 Koningsberger, Dr. J. C, Buitenzorg.

102 Koppelle, D. J., Weltevreden.

103 Krediet, Dr. J.

104 Kuenen, Dr. A., Me dan.

105 Lange, Dr. de, Weltevreden.

106 Lange, Dr. Dan. de, Salatiga.

107 Lau, Carl C, Padang.
108 Laverman, D, Weltevreden.
109 Lessen, A. H. van, Weltevreden.

110 Leusden, J. C. Th., Weltevreden.

111 Levensverz. en Lijfr. Mij. N.-L, Weltevred
112 Leyder, F. A. L., Semarang.
113 Lier, R. J. van, Sawah-Loento.
114 Linde Teves, Firma, Semarang.
115 Limburg, A.

116 Lith, J. van, Weltevreden.
117 Lockhorst, H. A. van, Djocjaearta.

118 Lovink, H. J., Buitenzorg.

119 Lummel, Dr. H. J. van, Weltevreden,

Marie, Mej. J. C. van, Soerabaia.

Martis, A. K. M., Bodjong (Sema



122 Meulemans, P. H., Semarang. 1903.

123 Meijers, G. J., Weltevr eden. 1910.

124 Min, Dr. W. J. van der, Soerabaia. 1912.

125 Neeb, Dr. C. J., Palembang.

126 Obertop, H. F. P.

127 Onnen, M. F., Semarang.

128 Onnen, 8. R. J., Weltevrei

129 Ottolander, T., Banjo e wan;

130 Ottow, Dr. W. M., Weltevr

131 Ouwens, P. A., Buitenzorg

132 Petkovic, V. A., Sema
133 Pool, Dr. J. F. A., Tji

134 Pool, G. M., Soerabai

135 Quarles de Quarles A. J. Baron, Nederland. 1910.

136 Rant, Dr. A., Tjinjiroean bij Ban(

137 Raven, D., Soerabaia.

138 Renardel de la Valette, G. C. H., Ma]

139 Reuter, W., Weltevreden.
140 Ribbers, J. C, Soerabaia.

141 Ritsema, Dr. I. Ch., Weltevreden.

142 Roosegaarde Bisscbop, P. J., Hongkc
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143 Rozenraad, M. C. P., si. Gending bij Probe
linggc

144 Rutter, Dr. L, Soerabaia.

145 Rijn, L. A. van, o/adm. Suikerfabriek T j o m a

Pekalonga

146 Rijn van Alkemade, J. van, Semarang.

147 Sandberg, Dr. Jhr. C. G. S., Nederland.

148 Santer, L. P. J. M., Semarang.

149 Schmidt, Dr. W., Semarang.
150 Schoppe, Dr. Max, Soerabaia.

151 Schouten, Dr. A. R., Weltevreden.
152 Schrode,E. E. W. G., M o e ar a, D o ea, S u m a

153 Simon Thomas, A. E., Padang.

154 Smith, Dr. J. J., Buitenzorg.

155 Spenneman, A. W., Soekaboemi.

156 Straaten, H. van, Weltevreden.

157 Sunier, Dr. A. L. J., Weltevreden.

158 Sythoff, A., Weltevreden.

159 Takaksonderneming Padang Boelau (Adm. J. S.

C. Kasteleyn), Me dan. 1908.

160 Umbgrove, C. J., Soeraba
161 Ultee, Dr. A. J., Dj ember

162 Valk, M. C, Soerabaia. 19H-

163 Vaynes van Brakell Buys, W. F., Soerabaia. 1910.

164 Velde, Dr. E. van de, Bandaneira. 1912.

W. J., Soerabaia. 1909.



166 Vereeniging van Djokjasche Landhuurders,

Djokjakarta. 1887.

167 Vogel, Dr. W. Th. de, Weltevreden. 1912.

168 Vogelpoel, Th. G. van, Nederland. 1910.

169 Vries, Dr. E. C. de, Nederland. 1894.

170 Vrijdag, D., Soerabaia. 1908.

171 Voogt, J. G. H. de, Weltevreden.

W.

1906.

172 Walter, Dr. J., Soerabaia. 1909.

173 Weebuizen, F., Weltevreden. 1906.

174 Wilde, W. F. de, Bondowoso. 1903.

175 Wilkens, Dr. J. A., Weltevreden. 1912.

176 Winckel, Dr. C. W. F, Weltevreden. 1913.

177 Witkamp, H., Weltevreden. 1909.

178 Woud?tra, Dr. W., Soerabaia. 1912.

179 Wiirth, Dr. Th. Z., Malang. 1909.

1 80 Wijmans, E. P., Weltevreden. 1913.

181 Zeeman, J. H., Welt



VERSLAG

DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINRLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1913.

Met genoegen vervul ik opnieuw de mij door de statuten

opgelegde plicht tot het uitbrengen van een jaarverslagomtrent

toestand en werkzaamheden onzer Vereeniging, daar zoowel

de eerste gunstig, de tweede levendig kan genoemd worden.

Personalia. De Vereeniging verloor door overlijden twee

harer Correspondeerende Leden in het Buitenland: John

Milnk en A. Russell Wallace. Het Bestuurslid J. W. van

Eek vertrok in Februari met verlof naar Xederland; van

verlof terugkeerdc in April het Bestuurslid Dr. H. J. van

Lummel.

In den loop van het verslagjaar werd het Bestuur versterkt

door de benoeming der H.H. W. van Beaam, Dr. W. A.

Borger, Dr. W. J. van Gorkom, J. H. Zeeman, F. A. Janssen

van Raaij, Dr. F. G. Cornelis en Dr. J. Boerema.
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Door vertrek naar Europa verloor de Vereeniging hot

Bestuurslid Dr. Th. Valeton en door vertrek naar een andere

plaats in Indie de H.H. Drs. J. F. A. Pool en J. W. van

Geuns, zoodat net aantal Bestuursleden op het einde van

net verslagjaar 27 bedroeg.

Het aantal leden der Vereeniging kan thans niet opgegeven

worden, daar de berichten daaromtrent van de afdeelingen

te Soerabaja en Semarang nog niet ontvangen konden worden

;

het ledental der moedervereeniging vertoont gelukkig weer

een, zij het ook kleine, aangroeing van 8 leden.

Het Bestuur vverd in de December vergadering bij acclamatie

herkozen. De penningmeester de Hcer van Alphen de

Veer was in de laatste maanden door ziekte verhinderd

zijn functie waar te nemen; de Heer van Hottema ver-

ving hem zoover noodig. Door deze omstandigheid kan

omtrent de:

Financien in dit verslag enkel in het algemeen opgemerkt

worden, dat deze, na de groote uitgaven ten behoove van

de herbouwing van het Westelijk paviljoen, gunstiger zijn

dan verwacht werd.

Vergaderingen. Uitgenomen in Februari, toen verschil-

lende Bestuursleden uitstedig of anderszins verhinderd waren,

hadden de maandelijksche bestuursvergaderingen geregeld

plaats. De opkomst der bestuursleden wTas vrij wisselend,

met vreugde werd echter meerdere belangstelling bij de

gewone leden begroet.

Op alle vergaderingen werden wetenschappelijke mede-

deelingen, sommige zeer uitgebreid, gedaan. Hun aantal 14

is maar weinig minder dan dat in het vorige jaar, n.l. 17.

Den 6den April gaf het Bestuur gevolg aan een uitnoo-

diging van zijn Lid van Alphen de Veer, Chef van het

Laboratorium voor Materiaal-onderzoek van het Departement

der B. 0. W., om deze inrichting te bezoeken. Voor de

talrijk opgekomen leden werden de verschillende toestellen

uitvoerig gedemonstreerd.
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Afdeeling voor Voordrachten met Debat. De voor-

drachtsavonden verheugden zich in een wel afwisselende,

maar meestal voldoende en soms groote belangstelling van

Bestuursleden en Leden.

De hier volgende voordrachten werden in het verslagjaar

gehouden.

J. F. A. Pool. Over door gistcellen veroorzaakte schei-

kundige omzettingen.

W. H. A. van Alphbn de Veee. Uzer en staal.

J. F. van Hoytema. Wiskundige verhoudingen in de

architektuur.

G. Grijns. Het een en ander over hersenen en geest.

D. Laverman. Energie.

J. C. Th. Leusden. Erfelijkheid.

D. de Visser Smits. Entbastaarden.

C. Braak. Over de proeven van H. Kamerlingh Onnes.

W. van Bemmelen. De wereldaether.

Populaire Voordrachten. Den 18den Juli hield de

Heer Jos. van Waterschoot van der Gracht voor de leden

van onze Vereeniging en die van de afdeeling Batavia van

het Kon. Instituut van Ingenieurs een druk bezochte lezing

met lichtbeelden over Antarctisch Onderzoek, in het bijzonder

handelende over de hulpexpeditie der MAwsoN-expeditie,

waaraan de voordrager deelgenomen had.

Afdeelingen te Soerabaja en Semarang. Omtrent den

toestand en werkzaamheid der beide afdeelingen gedurende

het verslagjaar is mij thans weinig bekend.

Tijdschriften werden toegestuurd; de doorzending Het

echter te Semarang te wensehen over.

Gebouwen. Het Westelijk Paviljoen werd afgebroken

en een nieuw paviljoen volgens het ontvverp van ons Bestuurslid

en Directeur der Gebouwen de Heer van Hoytema onder

diens toezicht door de N. V. De Bouwploeg gebouwd.
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De Vereeniging is aan den Heer van Hoytema voor diens

belangelooze medewerking des te meer dank verschuldigd,

omdat de ervaring heeft geleerd, dat zonder zijn toezicht

de hechtheid van het nieuwe gebouw belangrijk minder dan

thans het geval is, zou geweest zijd.

Den 15den Sept. kon de Secretaris het nieuwe paviljoen

betrekken.

Door den Heer van Hoytema werd voorts ontdekt dat in

de voetstukken der zware frontpilaren van het Hoofdgebouw

een laag van hout is. Verbetering van deze zonderlinge

bouwwijze is nog niet uitgevoerd.

Secretariaat en Bibliotheek. De rondzending van de

leesportefeuilles had geregeld plaats. De revisie van den

Catalogus van dat gedeelte der bibliotheek, dat zich te

Batavia in ons gebouw bevindt, werd voortgezet.

Aan de klerke, Mej. Bitno Heslinga wier gezondheids-

toestand onvoldoende was, werd op verzoek ontslag uit haar

betrekking verleend. Haar plaats werd ingenomen door

Mej. Adeiaans.

Na zijn terugkeer uit Europa in April nam het permanent

lid der Bibliotheekcommissie Dr. H. J. van Lummel de

zorg voor de bibliotheek van den Secretaris over, en werd

een indeeling getroffen voor de werkzaamheden der klerke

ten behoeve van het secretariaat en bibliothecariaat.

Algemeene Catalogus. Den 27 sten Juni vergaderde de

Bibliotheek-commissie bestaande uit Voorzitter en Secretaris

der Vereeniging en het permanent lid Dr. van Lummel ten

einde de werkwijze en regels voor den Algemeenen Cata-

logus te herzien. Volgens de voorstellen van den Heer van

Lummel, die na opdracht van het Bestuur, in Europa

catalogiseerings-methoden had bestudeerd, werden de noodige

regels vastgesteld.

Besloten werd het Internationale Decimale-stelsel en het

Kaartstelsel, zoowel voor den auteurs- als voor den vakcata-

logus, aan te nemen. Kaarten en een kaartenkast werden
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te Brussel besteld en met de nieuwe catalogiseering van
onze Bibliotheek aangevangen en tot de letter D voortge-

schreden. Xa beeindiging hiervan zullen de catalogi der

andere in aanmerking komende bibliotheken geleidelijk met
de onze worden vergeleken en op iedere kaart aangeteekend
worden in welke der verschillende boekerijen het betreffende

boek zich bevindt.

Bij de vergelijking der catalogi, die reeds voor een ge-

deelte heeft plaats gehad, werd groote moeilijkheid ondervonden
door de minder jniste inrichting van sommige dier catalogi,

waardoor het werk niet onbelangrijk vertraagd zal worden.
De Heer van Lummel heeft dezen oinvangrijken arbeid

welwillenderwijs op zich genomen, en wordt daarin bijgestaan

door de klerke.

Tijdschrift. Gedurende het verslagjaar verschenen door

de goede zorgen van den Eedakteur Dr. Bkaak, zooals in de

laatste jaren gebruikelijk, twee afleveringen, en wel de 2 de

van deel 72 en de l ste van deel 73 te zamen bevattende
227 pagina druks hoofdzakelijk inhoudende verhandelingen
over eigendommelijk Indische vraagstukken en verschijnselen.

Het aantal der Vereenigingen met wie wij uitwisseling

van geschriften onderhouden klom van 251 tot 252.

Meende ik verleden in mijn eerste jaarverslag mij eenigs-

zins uitvoerig te moeten uitspreken over doel en toekomst
onzcr Vereeniging, thans zou ik willen volstaan met te

constateeren, dat zij op gelukkige wijze is voortgeschreden
op den weg, dien ik meen dat voor haar de juiste is.

W. van BEMMELEN.



De parasieten en de pathologie der tropen ]

).

M. M. H. H.I

Het parasitisme, de naam die meu geeft aan het verschijnsel,

dat een levend wezen op of in een ander organisme leeft,

is zeker wel een der meest eigenaardige vormen waaronder

het leven zich kan voordoen. Een studie van de morplologie

en biologie van parasieten, vooral wanneer dit vergelijkend

geschiedt met de vrijlevende soortgenooten demonstreert

duidelijk de groote variatie's der invloeden, die de natuur

op de levende wezens oefent en hoe door deze invloeden

diepingrijpende veranderingen in de organisatie van plant

en dier kunnen vvorden teweeggebracht.

Maar is de studie van parasieten voor den bioloog van

wetenschappelijk belang, voor den medicus, vooral voor dien

welke geroepen is om in de tropen te werken, is zij van

onberekenbaar groot praktisch nut.

De parasieten toch nemen onder de oorzaken van ziekten

een rang in, die zeer veel belangrijker is dan die van alle

andere oorzaken te zamen.

Ik wil U maar even herinneeren aan de groote rol die

de banale ettercoccen als verwekkers van wondinfectie ziekten

spelen, aan de mikroben van typhus, dysenterie, cholera en

pest, als oorzaken van volks- en wereldziekten, maar ook

aan de saprophyten, die nonnaal onze lichaamsholten bewonen

en volgens Metschnikoff zulk een groote rol zouden spelen

als oorzaken van den ouderdom.

Ik zou zoo kunnen voortgaan, maar daar ik het vanavond

niet zal hebben over de parasieten van plantaardigen oorspiong

') Voordracht gehouden op de Vergadering van 27 April '14 der

Afdeeling: „Voordrachten met Debar" der Kon. Natuurkundig Vereeni-

ging in Ned.-Indie.
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zal ik van deze belangrijke ziektenoorzaken afzien en mij

alleen bepalen tot eene bespreking van de z.g.n. dierlijke

parasieten en wel alleen tot een overzicht van de z.g.n. echte

parasieten d.z. die dieren, die zich ook werkelijk voeden met

weefsel of licbaamssappen van hun waard d.i. net dier waarop

of waarin zij leven.

De symbionten, de commensalen, de ruimte- en de broed-

parasieten alsook de saprophyten die dit uiet doen, blijven

dus buiten beschouvving.

Terwijl nu plantaardige parasieten als veroorzakers van

ziekten eenc cosmopolitiscbe beteekenis hebben is de keunis

van de dierlijke parasieten voor den tropenarts net belang-

rijkst en men overdraft stellig niet als men beweert, dat

bijna alle tropische ziekten voroorzaakt worden door dierlijke

parasieten. De tropenarts, die iets meer van de pathologie

en epidemiologic van tropische ziekten weten wil, dan vol-

strekt noodzakelijk is voor een juiste diagnose en een

succesvolle behandeling, is hierom verplicht bij parasitology,

zoologen, en wel vooral protozoologen helminthologen en

entomologen in de leer te gaan.

Sedert de ontdekking van den malariaparasiet door Laveran,

hebben zoowel medici als zoologen hunne krachten aan de

studie der tropische ziekten gegeven en behooren deze nu

tot de aetiologisch het best bekende ziekten.

In het volgende wensch ik U na eenige algemecne

beschouwingen over dierlijke parasieten een overzicht te

geven van wat, dank zij de vruchtbare sanienwerking van

den zooloog en den medicus bereikt is.

Hoewel parasietisch levende soorten onder alle diergroepen

op de Eehinodermata en Tunicata na worden aangetroffen,

hebben alleen de protozoen, de wormen en de bloedzuigende

arthropoden een gioote beteekenis.

De protozoen en de parasietische wormen, de helminthen

bewonen de lichaamsholten, de weefsels en weefselsappen

alsook het bloed en heeten hierom entoparasieten of entozoa

in tegenstelling met de meeste arthropoda, die alleen maar
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aan de oppervlakte van het lichaam wonen en hierom

ectoparasieten of ectozoa genoemd worden.

Alle entozoa zijn bovendien nog stationaire parasieten d.i.

gedurende hun geheele leven of gedurende een groot deel

van dit leven blijven zij in het lichaam hunner waard.

Onder de ectoparasieten heeft men echter ook soorten,

die alleen dan hun waard opzoeken als zij voedsel behoeven

en deze heeten dan temporaire.

Juist het stationair parasiteeren, doet de dieren belang-

rijke veranderingen ondergaan, die den volwassen parasiet

tenslotte zoo doen verschillen van hun vrijlevende soort-

genooten, dat alleen een studie van de ontogenie ons iets

kan leeren van de phyllogeuie dezer parasieten. Zoo b.v.

hebben de vrijlevende platwormen een wimperkleed, dat bij

de parasietisch levende ontbreekt. Het larvestadium der

parasktische vormen, dat in het water leeft, dus onder

omstandigheden, die overeenkomen met de vrijlevende,

heeft wimpers en gelijkt nog in ander opzicht op de laatste

groepen.

De veranderingen als gevolg van het stationair-parasitisme

berusten deels op het verwerven van nieuwe nuttige organen,

deels op het verdwijnen of in groei achterblijven van zulke

die voor den parasiet geen nut hebben.

Zoo b.v. hebben vlooien, wandluizen en gewone luizen geen

vleugels, is het oog van vele vlooien en acariden tot een

uiet functioneerend knobbeltje vervormd. Eigenaardig is

het ontbreken van den <!ai m bij lintwormen e:i acanthocephalen.

Als tengevolge van het parasitisme nieuw venvorven

organen, noem ik de vervorming der moudwerktuigen van

ectoparasieten tot de steek- en zuigapparaten bij wanzen,

luizen, vlooien, muggen en viiegen; het optreden van zuig-

nappen bij de platvormen, en bij sommige protozoen, en van

haken bij de lintwormen, de anchylostomum en bij de

zuigsprieten van teeken.

Een andere invloed van het parasitisme documenteert zich

in de ontwikkeling.



Allereetst valt dan op de groote vruchtbaarheid. Zoo

produceert Taenia solium, de gewone lintworm, 80 raillioen

eieren, ascaris lumbricoides, de spoelworm 67 millioen eieren

per jaar. Looss berekent, dat een spoelworm, 1740 maal

zijn eigen gewicht aan eieren levert.

Interressant zijn ook de inrichtingen, die het bij elkaar

komen der geslachten moeten verzekeren. Het zekerst middel

is stellig het hermaphroditisme, de vereeniging van beide

geslachten in hetzelfde dier. Maar ook hier kunnen wij de

wijsheid van de natuurbewonderen: om zelfbevruchtingzooveel

mogelijk tegen te gaan geraken de mannelijke en vrouwelijke

geslachtscellen niet gelijktijdig tot rijpheid.

Veelvuldig komt ook voor het voortdurend bij elkaar leven

van twee geslachten. Zoo voert het mannetje van de Bilhar-

ziaworm het wijfje in zijn, als de bladen van een boek

opgevouwen lichaam, altijd mee.

Een andere manier om de kans op bevruchting zoo groot

mogelijk te maken vinden wij b.v. bij een parasiet uit de

urineblaas van de gewone rioolrat, deTrichoson:um crassicauda.

Hier leeft het mannetje zelf als parasiet in de vagina

van het wijfje.

Ook het grooter aantal mannetjes en de grootere bewe-

gelijkheid der mannetjes, maken de kans op bevruchting

groot.

Tot welke zonderlinge toestanden het parasitisme voeren

kan ziet men b.v. bij de zandvloo, waar de baarmoeder van

het wijfje zoo met eieren gevuld wordt. dat de vloo zelf

een onbeteekenend aanhangsel van de eierzak wordt. Maar

het meest eigenaardig gedraagt zich wel sphaerularia bombi.

Uit de eieren dezer nematoden ontwikkelen zich typische

rondwormen. Xa de bevruchting sterft het mannetje. Dat wat

men kort na de bevruchting van het wijfje ziet is niets

anders dan de vagina, die uit het dier prolabeert. De vagina,

neemt darm en geslachtsorgancn in zich op, vult zich later

geheel met eieren, terwijl het dier zelf met moeite als een

onbeduidend aanhangsel is terug te vinden.
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Een zeer belangrijk middel waarover de parasieten beschik-

ken om de soort in stand te houden is do z.g.n. waardwissel.

Bleef nl. een parasiet steeds op denzelfde waard dan zou

met den dood van den waard ook de parasiet ten ondergang

gedoemd zijn. Het eenvoudigste middel om dit te voorkomen

is, dat de eieren buiten den waard komen of de larven het

lichaani van den waard verlaten.

Dit komt bij alle ectoparasietische vormen en ook bij vele

entozoa voor. Het minst gecompliceerd is dan de toestand,

als larven een tijdlang buiten de waard leven, en tot voile

ontwikkeling geraakt, hetzij als volwassen insect of volont-

wikkelde larve een nieuwe gastheer opzoeken.

Bij de entozoen ondergaat dit alles weer een complicatie.

Bij slechts weinige helmiuthen, de wormen dus, is infectie

van mensch op mensch direkt mogelijk. Onder de inenschelijke

parasieten b.v. bij de spirochaeten van syphilis en Framboesia.

bij de helmiuthen alleen maar bij den madenworm, de oxyuris

vennieularis. Meestal gaat dit zoo makkelijk niet.

Van Anchylostomum duodenale komen de eieren eerst

dan tot ontwikkeling als zij buiten het darmkanaal komen.

Lucht, zuurstof, vochtigheid en warmte zijn noodzakelijk voor

verdere ontwikkeling.

In de tropen, waar deze conditie's steeds gunstig zijn is na

± 14 dagen de larve zoover outwikkeld, dat infectie mogelijk is.

Vroeger meende men dat infectie per os de meest gewone

weg was, de larven zouden aau de handeu blijven kleven

en later naar den moud worden gebracht. Looss, kwam cr

door een toeval achter dat infectie door de huid been mogelijk

was. Iv.»men nl. geheel ontwikkelde larven op de huid, dan

is de vochtigheid van de normale huid reeds voldoende om
de larven het driugen door de huid heen mogelijk te maken.

In het onderhuidsche celweefsel terechtgekomen worden zij

door lymphe en bloedvateu naar hart en longen gebracht.

De (lunue wand van de longhaarvateu wordt makkelijk

doorboord en als de larven tenslotte in de longblaasjes

komen voert de trilhaarbeweging van de bronchien ze naar
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het strottenhoofd toe. Later komen zij in het keelslijm en

worden dan doorgeslikt om ten slotte in den darm tot

volwassen anchylostoom uittegroeien.

Gecompliceerder wordt reeds de ontwikkeling als er hiervoor

twee individuen noodig zijn. Het eeuvoudigst is dit bij de

trichine, een worm die bij varkens voorkomt. Uit de larven

die in de maag vau het varken komen (ook andere dieren

b.v. ratten en ook deD mensch zijn zeer gevoelig) ontwikkelen

zich de dieren. De wijfjes brengen levende jongen voort,

die de maag en darmwaud doorboren en tenslotte in bepaalde

dwarsgestreepte spieren tot rust komen. Hier rollen zij zich

op en worden door een kapsel omgeven. Door het eten van

trichinehoudend vleesch is infectie mogelijk.

Wij hebben hier het eenvoudigste geval van zijn waard-

wisseling.

[ets gecompliceerder weer zijn de volgende gevallen.

Uit de lintwormeieren ontwikkelen zich larven, die in het

water rondzwemmen en met dit water in de maag van

dieren, — visschen, varkens of runderen — geraken. Hier

gekomen dringen de larven snel door maag en darmwand

been en komen in lever en in spieren tot ontwikkeling.

Zij worden z.g.n. blaaswormen.

Eet nu een mensch zulk blaaswormenhoudend vleesch

dan wordt hij met lintwormen geinfecteerd.

Van bijzonder groot gewicht is de waardwisseliiiix bij de

bloedparasieten. De filaria Bancrofti leeft als volwassen

dier in de lymphevaten van den mensch en geeft hierbjj

aanleiding tot het ontstaan van tal ?an ziekeljjke afwijkiniivn.

De wijfjes brengen levende larven voort, die tenslotte in

het periphere bloed terechtkomen. Door een muskier opge-

zogen komen zij tot verdere ontwikkeling. Zij dringen door

den muskietenmaagwand heen en komen tenslotte in de

dorsoventrale borstspieren tot rust. Hier gaat de ontwik-

keling verder en na 14 dagen zijn de larven vohvassen,

hebben de borstspieren verlaten en hebben zich in de

zuigscheede der mug verzameld om bij het eerstvolgend



bloedzuigen te ontsnappen en later de huid binnen te

dringen.

De waardwisseling is veelal verbonden met een z.g.n. gene-

ratiewisseling. Men verstaat hieronder het verschijnsel, dat

in de waard (tusschenwaard) een ongeslachtelijke vermenig-

vuldiiring plaats grijpt Bij de lintwormen leerden wij reeds

zooiets kennen.

Onder de protozoen hebben wij het meest klassiek voor-

beeld onder de malariaplasmodien.

In het lichaam van den malarialijder ontwikkelt zich de

parasiet ongeslachtelijk en wel door multiple deeling, maar

na korten tijd treden reeds de geslachtsvormen, de gameten op.

Worden deze gameten, d.z. de geslachtscellen der malaria-

parasieten door een muskiet met het bloed opgezogen, dan

komen uit do mannelijke cellen zweepdraden, die de vrouwelijk

cellen bevruchten. Het resultaat is het ontstaan van een

wornipje, dat in den maagwand der mug dringt, hier een

bolvorm aanneemt en na herhaalde deeliugen aanleiding geeft

tot het ontstaan van talrijke sporozoiten, de malariakiemen.

In de speekselklieren en ook in het speeksel vindt men
later deze sporozoiten bij massa's. Daar nu de mug bij het

bloedzuigen steeds wat speeksel in het bloed laat vloeien,

wordt de infectie overgebracht.

Bij de parasietisehe platwormgroep der trematoden hebben

wij de meest ingewikkelde toestanden.

Fasciolopsis hepatica, de leverbot van het schaap, produceert

eieren, die met de outlasting naar buiten gekomen zich

ontwikkeleu als zij in water komen. Dan kruipt uit het ei

een larve dat met een wimperkleed bedekt is. Deze larve,

het myracydium, zwemt rond en dringt in een weekdier, een

zoetwaterslak, de Linaeus minutus. Hier veiiiest zij haar

trilharen en wordt tot sporocyste. De sporocysten geven

het ontstaan aan redien, een soort embrj'O, die in de lever

van de slak dringt. Uit de redien ontwikkelen zich nu de

Cercarien. Deze cercarien kunneu zich dank zij een krachtigen

staart flink bewegen, doorboren de lever en het lichaam van
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de slak en komen in net water terecht, waar zij zoolang blijven

rondzwemmen tot zij zich aan een grashalmpje of grassprietje

kunneu vasthechten. In zulk een geenacysteerde toestand

kunnen zij dan rustig blijven wachten tot zij in de maag van

een mensch of dier geraken waar zij tot leverbotten uitgroeien.

M. H. Het aantal soorten van entoparasieten is zeer groot,

raaar lang niet alle hebben een even groote beteekenis voor de

pathologie. In de tropen wordt hunne beteekenis hieroni

zulk een groote, omdat aldaar alle voorwaarden voor hunne

verbroiding zeiT inmstiir zijn. Ik wil maar noemen, de hooge

temperatuur, de groote vochtigheid van de atmosfeer, de

groote regenval, de groote verbreiding van de bloodzniuviidr

insekten, die als overbrengers fungeeren en niet in het ininst

de meestal zeer primitieve hygienische verhoudingen en de

eigenaardige gebruiken van vele tropenvolken.

Ik kan hier raaar alleen de belangrijkste der door entozoa

veroorzaakte ziekten noemen. Zij zijn daarora zoo belangrijk,

omdat zij als volksziekten kunnen optreden en van enorm

groot sociaal belang worden kunnen.

Onder de protozoa bv. moeten de amoeben als verwekkers

van de araoebendysenterie en het tropisch leverabces worden

genoemd.

De malaria-plasmodien als veroorzakers van de verschil-

lende malariavormen, neraen een eereplaats in, want de malaria

behoort stellig tot de grootste geesel van bewoners van

tropische gewesten.

In Afrika hebben trypanosomen als veroorzakers van de slaap-

ziekte bij den mensch; van de tsetse die bij runderen voorkomt,

van de surra bij paarden in Indie een groote beteekenis.

De verschillende spirochaeten verdienen om de rol die zij

spelen in de aetiologie van Syphilis, vanframboesiaof Patek. van

recarrenstyphus en van tickfever een bijzondere vermelding.

Van de protozoen afstappend naar de helmintnen treffen

wij er aan als gevaarlijke heeren, de Bilharziawormen. Deze

leven in de aderen van darmen en blaas en geven aanlei-

ding tot het ontstaan van hardnekkige diarrhoeen, van
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leverziekten en van blaasstoornissen. Het bloedwateren is in

Iiilharzialanden eon zeer gevreesde zickto. Geconstateerd

is Bilharzia in Afrika, in Japan en in Amorika.

De filariaworm wordt oorzaak van de afzichtelijke olifants-

beenen.

Deze foto's demonstreeren duidelijk wat mtavormingen zij

kunnen veroorzaken.

Maar voor de tropen is geen wormziekte van zoo groote

beteekenis als de in ijnwormziekte de ankylostomiasis. De

volwassen anchylostoom leeft in den darm en geeft, deels

door het bloedverlies dat hij veroorzaakt als hij zijn krach-

tige mondhaken in bet slijinvlies slaat en hierbij bloedvaten

opent, deels door afgescheiden vergiften tot het ontstaan

van zware bloedannoede aanleiding. Maar ook al komt het

niet tot zulke heftige symptomen, anchylostomen-lijders zijn

veelal slap, verliezcn eellusr en werkkracht. Er zijn strekcu

in tropisehe landen waar bijna 00% van de bevolking geinfec-

teerd is en er zijn zeer coinpetente tropenhygienisten, die

de traditioneele indolentie van den minderen man in de

tropen in nauw verband brengen met het parasitisme der

anchylostomen.

Kan men tegen haast alle wormziekten krachtig optredcn

door verstrekking van goed drinkwater en een goede zorg

voor den faekalienafvoer, bij de strijd tegen haast alle door

protozoen veroorzaakte ziekteu laten deze middelen ons

geheel in den steek. Hier spelen de Woedznigende ectopai a-

sieten een rol. Deze laatste kunnen pathogeue kiemen op

drieerlei manier overbrengen.

Allereerst kunnen de hij het bloedzuigen met de pathogeue

mikroben bezoedelde stiletten deze mikroben gewoon maar

overenten. Steekt b.v. een horsel een paard, dat zeer veel

trypanosomen van de Surraziekte in het bloed heeft en

steekt dezelfde horsel kort hierna een tweede paard, dan

worden bij deze gelegenheid de trypanosomen, die steeds

aan de steekapparaten blijven kleven op het tweede paard

overgeent. De zuigspriet doet hier dus hetzelfde werk als
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do naald van een injectiespuit waarmee het eveneens gelukt,

de infectie van paard op paard over te brengen.

Een tweede mogelijkheid is, dat de pathogene kiemen

secundair, door de geniaakte steekopeningen in het bloed

geraken. Worden bv. arthropoden bij het bloedzuigen dood-

geslagen en hebben deze in nun lichaara ziektekiemen, dan

kan vooral als er later gekrabd wordt het infectieus lichaams-

sap van een dergelijk platgeslagen insekt gevaarlijk worden.

Ook hebben vele insecten en wel met namn vlooien de

gewoonte om bij het bloedzuigen te defaeceeren. Bevinden zich

b.v. in de vlooienfaeces pestbacillen dan is infectie mogelijk.

Een bijzonder geval heeft men bij de culexsoorten die de

filariaworm overbrengen. Bij de geinfecteerde muggen
bevinden zich de volwassen larven in de zuigscheede. Deze

zuigscheede dringt niet in de huid van den persoon die

gestoken wordt. Als dus de filarien de scheede verlaten,

blijven zij op de huid liggen en dringen pas als de

steekbuis uit de huid verwijderd is, soms door het steek-

kanaal, maar dikwijls ook door de intakte huid heen, in het

onderhuidsch celweefsel.

Tenslotte hebben wij nog als derde mogelijkheid deze,

dat bij de zuigaktie, met het steeds in de wond loopend

speeksel of met het geregurgiteerd maagsap eventueel in

deze vochten aauwezige kiemen in het lichaam geraken.

Ook hier heeft men weer verschillende mogelijklieden. Het
kan zijn dat de maag van het insekt alleen maar dienst

doet als reservoir, waarin zich wellicht de kiemen nog
vermenigvuldigen kunnen, spirochaeten, vele trypanosomen,

pest. Verder is mogelijk, dat zooals wij dil bij de malariaplas-

modien hebben gezien, er in de maag een bevruchting plaats

vindt met zich hieraan aansluitende verdero ontvvikkeling.

Bij sommige protozoen kunnen de verwekkers op alle drie

inanieren worden overgebracht, Zoo kan bv. trypanosoma
Bruccii, de verwekker van de tsetse, worden overgebracht:

gewoon meehauisch door den stcek, door regurgitatie van

maaginhoud, terwijl er nog een geslachtelijke vereeniging



- 27 —

van de trypanosomen in de maag geschicdt als gevolg waar-

van hot speeksel der vlieg, (die de trypanosoom overbrengt)

na 14 dagen infektieus wordt.

Men vindt nu onder bijna alle groepen der bloedzuigciuic

arthopoden gevaarlijke soorten.

Men heeft b.v. vastgesteld, dat luizen de overbrengsters

kunnen worden van de spirillen dvv ivrurrtMiskoorts. Voor Indie

van belang is het, dat Schwellengengrebel en de Raadt
konden aantoonen, dat in kleer- enhoofdluizcn vanpestpatienten

virulente pestbacillen worden gevonden en dat de Raadt
bewijzen kon, dat door den steek van met pestbacillen

geinfecteerde luizen de ziekte kon worden overgeent.

Nutall en Balfour konden aantoonen dat ook waudluizen

de pest van dier op dier konden overenten.

Ben wandluis in Brazilie, de Gounorrhinus megistus, is

de overbrengster van een trypanosoom. die in Brazilie een

eigenaardige ziekte veroorzaakt.

Van zeer groot belang zijn de bloedzuigende vliegen: de

glossinen, tabaniden. .stomoxyssoorten en tabaniden.

De glossinen zijn berucht als overbrengsters van trypano-

somen, der slaapziekte en der tsetsekoons, tabanus en

stomoxyssoorten spelen in de menschelijke patbologie geen

tu'langrijkc rol. ecu des te urootere echter in de dierpathologie.

Vloo en mug zijn voor de pathologie der menschen verreweg

het gewichtigst, de anophelusmuggen als overbrengers der

malaria, de stegomyamug als overbrengster der gele koorts,

de culexmug als die der filariaziekten.

Bekend is U alien wel de rol, die de vloo bij de overbren-

ging der pest speelt.

M.M.H.H. ik hcb mij zoer mocten lieperken maar ik hoop, dat

dit zeer gecomprimeerd en daardoor zeer onvolledig overziehr

U een denkbeeld heeft kunnen <reven van de belaugrijkheid

der parasieten voor gezondheid en leven der bewoners van

tropische gewesten en het zal U duidelijk zijn, dat het zeer

gerechtvaardigd is om een strijd op leven en dood met deze

belagers van gezondheid en welvaart aantebinden, een strijd

die in vele gevallen met goed succes bekroond wordt.



De Waterstand van het Toba Meer

Dr. C. BRAAK.

Er zija velerlei factoren, die den stand van het niveau

van een waterbekken beheersehen. Het is een tegen elkaar

opwegen van de factoren, die het water toevoeren, waar-

onder de directe regenval op het meer, de watertoevoer door

de rivieren en de ondergrondsche toevloeiing te rekenen

ziju, en de wateronttrekkende invloeden, n.l. de verdamping

en de waterafvoer tot welke laatste factor ook het wegzakken

in den bodem een bijdrage levert.

Van deze factoren zijn enkele voor meting toegankelijk,

zooals de water toe- en afvoer door de rivieren en de

regenval. Zijn deze bekend, dan zal het mogelijk zijn

zicu eenig denkbeeld te vormen van de overige niet direct

meetbare factoren, bijv. : van de verdamping aan een vrij

wateroppervlak, hetgeen volgens directe methoden zeer veel

nio.'iolijkheden oplevert.

Daar mi] van het Toba Meer geene debietmetingen bekend

zijn, is het mij niet mogelijk deze vraagstukken nader nit

te werkeu, en zal ik mij bepalen tot hot geven van de uitkom-

sten van de waarnemingen omtrent waterstand en regenval

voorzooverre deze tot mijne beschikking zijn. Wellicht dat

zij aauleiding geven tot meer uitvoerige waarnemingen,

vooral omtrent debietmeting, welke dan zouden dienen gepaard

te gaau met bepalingen van de meteorologisehe factoren

welke de verdamping beheerseheu.

Eenige topog'-afischo bijzonderheden mogen hier voorafgaan.

Het Toba Meer ligt in een inzinking van de hoogvlakte van

van Noord Sumatra; de gemiddelde waterspiegel in 906 m.



boven zee. Het meer heeft een gestrekten vorm, de lengte-

richting' is ongeveer NW — ZO; het strckt zich uit van
2°58' N. B. tot 2°19' N. B. en van 98°30' 0. L. tot 99°9'

0. L. De grootste lengte is 90 km., de grootste breedte

35 km. Midden in ligt het schiereiland Samosir, dat eveneens

in NW — ZO richting gestrekt is, en een grootste lengte

van 45 km., een grootste breedte van 20 km. heeft,

De inzinking heeft zich gevormd op het hoogste deel der

hoogvlakte, die op vele plaatsen met steile wanden naar bet

meer afvalt; dientengevolge watert slecbts een betrekkelijk

smalle strook op het meer af. De breedte dezer strook

varieert tusschen ongeveer 1 en 15 km. Het water vloeit

naar zee af door de Asahan rivier, die aan het zuidoostelijk

uiteinde het meer verlaat.

Nabij de smalle landtong, die voor de doorgraving Samosir

met de westkust verbond, ligt op Samosir de plaats Pangoe-

roean, de standplaats van den Controleur. Door dezen

ambtenaar zijn gedurende 5 jaren, 1908 t/m 1912, peilschaal-

waarnemingen verrieht, welke een beeld geven van de

jaarlijksche niveauveranderingen van het meer.

Deze waarnemingen geschiedden 3 maal daag*, n.l. te

7 uur 's morgens, 12 uur 's middags en 5 uur 's avonds.

Geen waarnemingen werden verrieht, wanneer de golfslag

nauwkenrige aflezing verhiuderde. De nflezingen geschiedden

in centimeters; gedurende den geheelen waarnemingstijd

werd dezelfde peilschaal gebruikt, met uitzondering van de

periode 16 Februari t/m 18 Juli 1909, toen het water boven

de verdeeling uitrees en een tweede peilschaal moest worden

opgesteld.

Uit deze gegevens zijn voor de verschillende waarnemings-

uren maandgemiddelden berekeud, welke in de volgende

tabel zijn gegeven, omgerckend tot afwijkitigen ten opzichte

van den gemiddelden waterstand gedurende de 5 waarne-



AFWIJKIXGEN VAX DEN GEMIDDELDEN
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1908 - 4.3 - 3.9 - 4.0 - 4.1 7.4 7.2 7.7 7.4 8.7 8.7 8.9 U S

1909 32.9 32.7 32.8 32.8 69.2 72.9 70.8 71.0 86.1 87.2 87.3 86.9
;
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EiWATBRSTAND IN CENTIMETERS.
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Zooals de tabel duidelijk aangeeft, bestaat er een vrij

belangrijke jaarlijksche periode in de hoogte van den

waterspiegel. In het gemiddelde der 5 waarnemingsjaren

bedraagt het verschil tusschen hoogsten en laagsten stand

53.3 centimeters en valt het maximum in April, het

minimum in September. De gemiddelde jaarlijksche gang

der maandgemiddelden (gemiddeld verschil tusschen maxi-

mum en minimum) is grooter; het gemiddelde maximum is

r.A. -f30.5 cm., het gemiddelde minimum —36.1 cm., de

gemiddelde jaarlijksche gang derhalve 66. 6 cm. Het hoogste

maandgemiddelde is dat van April 1909, n.l. +96.7, het laagste

dat van September 1911, n.l. -50.9; de hoogste stand, die

werd waargenomen, was +101 cm. op 29 April 1909, de

laagste -54 cm. op 4 tot 7 September 1911. Het grootste

waargenomen verschil bedraagt derhalve ongeveer 150

De extremen vallen niet steeds op dezelfde maanden.

De tijd van hun intreden varieert tusschen Februari en Juni

voor den maximalen, tusschen Augustus en November voor

den minimalen stand.

Er zij nogmaals opgewezen, dat in de waarnemingsreeks

onderbrekiugen voorkomen, op de tijdstippen, dat de golfslag

te stork was. Hierdoor is het materiaal niet volkomen

homogeen en de kleine verschillen tusschen de verschillende

uren eener zelfde maand zijn grootendeels aan dezen invloed

toe te schrijven, en slechts voor een zeer gering gedeelte aan

dagelijkschen gang. Deze laatste kan wordeu bepaald door

alleen de waarnemingen te gebruiken van de dagen, waarop

op alle 3 waarnemingsuren werd afgelezen. Het blijkt dau,

dat in den loop van den dag het niveau van het meer zich

slechts in zeer geringe mate wijzigt. Opstuwing door den

wind is zoogoed als niet merkbaar. Wellicht hangen de

onderstaande kleine verschillen met een invloed van den

wind samen.

Gemiddeld is de waterstand:



Juli 0.2 cm. lager te 5 p.m. dan te

Augustus 0.2 „ „ „ 5 „ „ „

In de overige maanden zijn de verschillen kleiner dan

De windwaarnemingen, te Seriboe Dolok verricht, leeren,

dat in de beide eerstgenoemde maanden de wind een weste-

lijke, in de beide laatstg-enoemde maanden een oostelijke

richting heeft. De sterkte van den wind neemt in den loop

van den dag- toe, zoodat in Juli en Augustus teg-en den

avond het water tegen den oostelijken, in December en

Januari tegen den westelijken oever van het meer zal worden

opgestuwd, hetgeen in overeenstemming is met de boven-

vermelde verschillen.

De veranderingen in de hoogte van den waterspiegel

hangen natuurlijk ten nauwste samen met den regenval.

Ter vergelijking volgen hier de regencijfers van Pangoeroean,

Seriboe Dolok en Balige, respectievelijk op Samosir, nabij

het noordeinde en aan den zuidelijken oever van het meer

gelegen.

Voor deze 3 stations, is de jaarlijksche gang van den

regenval vrijwel gelijk, zoodat wij zonder bezwaar de waar-

nemingen tot een gemiddelde kunnen vereenigen. Ook deze

gemiddelden zijn in de tabel opgenomen.



MAANDELIJKSCHE REGENVAL IN MILLIMETERS.

Pangoeroean.

|

Jan. Febr.
J

Mrt April. Mei. Juni. Juli. A,, Sept. Oct. Nov. Dec. ,aa„

1908 143 119 107 NO 42 69 43 44 154 233 104 194 13152

1909 141 326 288 1 94 36 60 11 161 22 81 34 163 1517

1910 168 R8 135 62 21 44 87 44 76 n>2 48 213 117S

1911 205 58 74 96 lis 30 13 94 61 10V 130 994

1912 42

1

225 60 91 231 3 20 22 22 159 170 291 1336

Seriboe Do ok.

325 131 54 133 22 294 85 82 111 254

228 151 262 1 56 117 101 155 96 94\ 228 163 441

217 78 ?61 1 36 165 104 #0 75 155 332 251 22/

86 124 79 178 227 43 119 78 92
1

242 233 382

1908
1909
1910

167 230 72

27 289 94

64 173 105

82 137 166

59 102 264

319 155 184

79 59 151

171 54 210

134 19S 2()7

236 2(i4 2M

Gemiddelde van Pangoeroean, Seriboe Dolok en B ilige.

12*
[129]

1

[137]

[325] 280
[170]
205

[67]

61

[100] [36]

121 37
[92]

225
[141]
51

|276|

81

|127|

68
[189]
183

1 L6 770 13(1 81 75
1

118 61 89 197 201

67 139 123 150 69
|

18 39 m LV6 185 188

77 193 66 124 241 53 71 48 93 212 202 318



Vergelijkt men de tijdstippen der maxima en minima van

regenval en waterstand, dan verkrijgt men de volgende

verschillen in maanden.

1908. 1909. 1910. 1911. 1912. gemiddeld.

maxima

minima

3

1

2

4 2

2

2 I

2

2

De waterstand blijkt de fluctuates in den regenval te

volgen met een vertraging, die gemiddeld 2 maanden bedraagt;

de grootste afwijking van dit gemiddelde vormthet minimum

van 1909, blijkbaar tengevolge van de ongewone hoogte, die

het water in net voorafgaande maximum had bereikt, waardoor

langeren tijd moest verloopen, voordat het niveau zoover

gedaald was, dat de watertoevoer met den afvoer evenwicht

maakte.

Vergelijken wij ten slotte de grootte van de schommelingen

in de maandsommen van den regenval met die van den

waterstand, dan vinden wij

:

WtM-hil — minimum in millimeters.

regenval 109 288 159 273 193

waterstand 534 1144 491 628 530

verhouding [5] 4 3 2 3

Zonderen wij den grooten factor 5 voor 1908 nit, toen

te Seriboe Dolok en Pematang Siantar die den sterksten

regenval hcbben, nog geen regenwaarnemingen werdeu



verricht, dan kunnen wij constateeren, dat de verschillen

tusschen de maximale en minimale maandsommen van den

regenval ongeveer 3 maal vergroot in de jaarlijksche niveau-

verandering van het meer te voorschijn treden. Een eenvoudige

physische beteekenis heeft dit resultaat niet, het stelt echter

in staat uit den regenval een paar maanden vooruit een

oordeel omtrent den vermoedelijken hoogsten waterstand te

vellen.



De Vloedgolven in de Kampar- en

Rokanrivier.

De getijbeweging is in den open oceaan slechts gering,

zij neemt door opstiiwing van het water nabij de kusten

toe, vooral waar de bodera glooiend oploopt. De sterkste

opstuwing heeft plaats in groote trechtervormige rivier-

monden, waarbij zoowel het geleidelijk tot elkaar naderen

der oevers als de afnemende diepte een rol speelt.

Zeer bekend zijn o.a. de vloedgolven (mascarets) in de

Fransche rivieren en de Fundy baai. Minder algemeen bekend

zijn echter die, welke op Sumatra's Oostkust onder den

naam van Benah of Benoh op de Kampar- en Rokanrivier

voorkomen, en van welke vooral de eerste wegens zijn groote

intensiteit berucht is.

De onderstaande mededeelingen, toegezonden aan den

Directeur van het Observatorium te Weltevreden naar aanlei-

ding van een desbetreffend schrijven gericht aan den Resident

van Sumatra's Oostkust geven over den Benah nadere

bijzonderheden.

De Civiel Gezaghebber te Selat Pandjang geeft de volgende

beschrijving van den Benah op de Kamparrivier:

„De vloedgolf voorkomende op de Kamparrivier draagt den

uaam Benah of Benoh. Dit verschijnsel wordt waargenomen

van af het westelijkste punt van Poeloe Moeda tot aan

Petodahan, hemelsbreed gemeten zich uitstrekkende over

een afstand van 50 K. M.

De krommingen in de rivier in aanmerking nemende wordt

de afstand grooter.

Ontstaan.

De vloedgolf ontstaat alleen bij vloed, vandaar die naam.

Daar die vloed zich niet altijd even sterk doet gevoelen, is

de kracht van den vloedgolf of Benah op de Kamparrivier
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niet altijd dezelfde. Bij dood-tij zeer gering van kivicht en

hoogte, wordt haar geweldige kracht en hoogte vreesaanjagend

bij springvloed.

Bij het intreden van den vloed, die in de Kamparmonding
van twee kanten op komt zetten n. 1. van uit de richting

Serapong en Selat Ongka, ontraoeten beide stroomingen

elkander en ziet men gebeuren, dat het zwaardere zeewater

zich als een wig onder het lichtere rivierwater schuift.

Zoolang de diepte van het vaarwater nog groot is, hier ± tien

vademen, valt niets te bespeuren van eeniire opmerkelijke

beroering van het water.

Bij de westelijke punt van Poeloe Moeda verandert de

diepte plotseling aanmerkelijk en is dan bij laag water 2 a 3

voeten. Hier ontmoet het binnendringende zee-i vloed) water

een groote hindernis, die gevormd wordt door de bank in

de rivier, die zich uitstrekt tot nabij Telok Meranti. Men
ziet het water plotseling rijzeu, er voruien zich eenige golven,

die zich met groote snelheid stroomopwaarts bewegen, op de

diepe plaats bij Telok Meranti minder hoog en krachtig,

voorbij Telok Meranti hare vorige gedaante weder aanne-

mende, bij Rindjai (diepte) weer kalmer wordende, bij Telok

Kladi haren aard nog niet verloochenende, om bij Petodahan

(diepte) voor goed te eindigen en over te gaan in een zeer

snelle strooming.

Uiterlijk aanzien.

Bij het passeeren der ondiepe plaatsen bovengenoemd, ziet

men een of meer (soms 5) schuiuicnde rollers zich stroom-

opwaarts bewegen, bij doodtij van geringe hoogte, doch

iederen dag in hoogte toenemende naar mate de vloedstroom

zich sterker doet gevoelen en het hooge getij nadert; bij

springvloed wordt een hoogte van ± 5 vademen bereikt,

(volgens schatting van ooggetuigen, die het ongeval de Madjoe

overkomen, mee maakten). De beide uiteinden van dezen

vloedgolf, die in aanraking komen met de oevers en de

aldaar staande boomen, vertoonen de grootste branding en
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roepen een geluid in het leven, dat op grooten afstand te

hooren is en veel gelijkt. indien nog verre, op het geluid,

dat men waarneemt als een hevige slagregen nadert. Dichter

bij komende wordt dit geluid krachtiger, om het sterkst te

worden bij de standplaats van den waarnemer, verder lang-

zamerhand verminderende om weer te verdwijnen.

Snelheid en kraclit.

Indien men bij doodtij van Poeloe Moeda naar Petodahan

per roeiende sampan gaat, is daarvoor 1 2 uren noodig (snelheid

^ K. M. = 4 K. M.). Schrijver dezes ging op 29 Januari

1913 van Telok Meranti naar Poeloe Moeda per sampan en

had daarvoor bij doodtij 12 uren noodig. Bij springtij, kort

na het passeeren der vloedgolf, van Poeloe Moeda naar

Petodahan gaande, kan men dit zelfde traject in 2 uren

afleggen. Dit geeft dus een snelheid van ± -y K. M. =
26 K. M. per uur. De snelheid beweegt zich dus tusschen

± 4 en 25 K. M.

Wat de kracht aangaat mogen de volgende voorbeelden

dienen:

Een Chineesche boot, inhoud ± 50 ton tusschen Poeloe

Moeda en Petodahan op een ondiepe plaats vastgeraakt, werd

door dien vloedgolf aangegrepen, eenige malen om en om

gerold, verloor daarbij het grootste gedeelte harer lading, en

kwara er daarmede af. Deze boot vertoonde zich verder

nooit meer op de rivier. Een veel erger lot onderging het

even groote gewestelijk vaartuig Madjoe ten jare 1910 bij

Telok Kladi (toen een ondiepte, thans is die plaats zeer

diep). In 1 a 2 minuten werd die stoomer eenige malen om

hare lengteas gevventeld en verdween, daarbij een menschen-

leven verliezende, terwijl de overlevenden, die zich zwem-

mende wisten te redden, de kleederen van het lijf werden

gescheurd en bij het aan wal komen zoo goed als niets

aanhadden. Beide ongevallen zijn vernomen van de benian-

ning van het gewestelijk vaartuig Helena, die bijna alien

het laatste ongeval hebben meegemaakt.
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Houtvlotten, hoe stevig ook in elkander gezet, vallen uit

elkander. De inzittenden van een sampan, die op de ondiepe

plaatsen zijn, laten, bij net hooren van net geluid van den

naderenden benah, alles in den steek en vluchten een eind

den wal op, ten einde niet door dien benah gegrepen en mede-

gesleurd te worden. Het getal sampans en kleine vaartuigen,

dat hier vergaat is legio. De bewoners van nabij dus

bekend met het karakter van den benah, zijn niet te bewegen

den vloedgolf met een sampan, tongkang of stoombootje

tegemoet te varen, nog veel minder de komst van dezen

watergolf op eene ondiepe plaats af te wachten, zoo overtuigd

als zij zijn, dat alleen het toeval hen het leven kan doen

behouden.

Betere getuigen om de kracht van den benah te kennen

kan men moeilijk verlangen.

Het schijnt bovendien, dat de vloedgolf, telkenmale bij hoogtij

de vaargeul doet veranderen, dit werd mij door verschillende

personen bevestigd. Dit wordt overtuigend aangetoond op

de plaats van het ongeval van de Madjoe, vroeger een

zandbank, thans + 10 vadem diep.

De ondiepe plaatsen en banken worden gevormd door het

van bovenstroom afgevoerde materiaal en dit medegevoerde

draagt den naam van „pasir boelan", het best te vergelijken

met drijfzand. Wanneer er op geslagen wordt, hoort men
een doffen slag, steekt men een stok in den bodem of staat

men er op stil, dan ziet men den stok langzamerhand verdwij-

nen of de voeten zakken in den bodem weg.

Zelf was ondergeteekende getuige van de volgende feiten.

Tusschen Tandjong Poelai en Westpunt van Poeloe Moeda
bevond zich een breed en diep vaarwater op het eind van 1912,

op den 30en Januari 1913 daarlangs komende had zich aldaar

een bank gevormd een vaargenl overlatende van ± 20 M.

breedte. Achter Poeloe Moeda kon in 1912 zelfs geen ledige

houttongkang varen, waar thans tongkangs van 100 Engelsche

ton inhoud passeeren, volgeladeu met boomstammeu, zoodat

de diepgang zeker twee vademen is.



Waarschi.inlijk zal doze vaargeul we

jd niet meer te bezigen zijn."

De Assistent-Kesident van Bengkalis voegt aan de boven-

staande beschrijving nog het volgende toe:

„Ten aanzien van de beschrijving van den Civiel Gezag-

hebber te Selat Pandjang teeken ik hierbij nog aan, dat het

vergaan van de „Madjoe" heeft plaats gehad op den 21 sten

Maart 1909.

Wijders werd raij door den mantri-politie alhier Mohamad

Said Dahlan, het volgende medegedeeld.

In 1906 of 1907 was bedoelde persoon te Poeloe Moeda

werkzaam als mandoer bij den dienst der In- en Uitvoerrechten

en Accijnzen.

Voor de eerste maal kwam er een onder Engelsche vlag

varend stoomschip de „Prijer" te Poeloe Moeda aan om van

daar- uit boschproducten en dergelijke uaar Singapore af te

schepen. Onbekend met het vaarwater en de gevaren van

een benoh, nam de Inlandsche gezagvoerder een loods aan

boord, een inlander geboren en getogen in die streken.

Alras merkte de loods, dat de gezagvoerder, zich niet

willende storen aan zijn raadgevingen, juist averechtsche

maneuvres uitvoerde, zoodat hij dien gezagvoerder wees op

het gevaar verbonden aan de benoh. I )e gezagvoerder stoorde

zich niet aan den loods met het gevolg, dathet schip dadelijk

op het droge zat.

Tegen middernacht kwam de benoh opzetten en sloeg het

schip, daar het op een gegeven moment dwarsstrooms kwam te

liggen, niettegenstaande het zijn beide ankers had nitgeworpcn,

om, waarop de bemanning in het water sprong, zich vast-

klemmende aan de aan boord aanwezige rottan en andere

boschproducten. Een der opvarenden. de kok, is nimmer

terugirevonden gevvorden.

Door de reederij van het schip werd nog een premie van

$ 400.- uitgeloofd, indien de plaats waar het schip in de



Kamparrivier onder het zand bedolven lag kon aangewezen

worden, teneinde het te kunnen laten lichten, doch tevergeefs."

Over de Benah op de Rokanrivier deelt de fd. Controleur

van Bagan Api Api het volgende mede

:

„Omtrent het verschijnsel de z. g. Benah, heb ik de eer het

navolgende te berichten. Ook in de Rokanrivier komt deze

vloed voor, doordat de stroom bij hoogtij door den trechter-

vormigen zeeboezem, waarin de Rokanrivier uitmondt, in de

vernauwende oevers van deze rivier wordt geperst.

Daardoor ontstaat een plotseling niveauverschil, dat ten

gevolge heeft, dat de vloed als een golfvloed, vooral op de

ondiepe plaatsen den riviermond binnenkomt. De hoogte

van den waterkoloin van de benah varieeert tusschen 1 en 2

M
,

zij bereikt haar hoogste punt bij springvloed, terwijl bij

het doode getij geen benah wordt waargenomen. De benah

is zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, daarom wachten de

prauwen de benah altijd af aan den oever van de rivier, waar

deze breed en hiep is. Dit natuurverschijnsel doet zich voor

van nabij de moncling van de rivier tot nabij Kampong Madal.

Ook in de zijrivier van de Rokan heeft men de benah."



De keuring van metalen in een laboratorium

voor materiaalonderzoek

W. VAN ALPHEN DE VEER.

Elke constructie, waarbij metalen worden toegepast, stelt

hare eischen aan deze bouwstoffen. Metalen kolomraen moeten

bestand zijn tegen drukspanningen.stoornketelplatenenmetaal-

kabels moeten trekspanningen kunnen opnemen zonder

praktisch van vorm te veranderen, metalen veeren moeten

elastisch zijn, stalen kogels waarop assen loopen moeten zeer

hard zijn, enz.

Aan een laboratorium voor materiaalonderzoek kunnen nu

in verbaud hiermede de volgende vragen worden gesteld:

1°. Is een ge/even metaal voor een bepaald doel geschikt.

2°. Waarom heeft een metaal niet voldaau en is het

gebroken.

In de eerstgenoemde vraag ligt een keuring van het

metaal volgens voorgeschreven eischen opgesloten. Zijn de

keuringseischen niet omschrevcn, dan is de beste wijze van

onderzoek het metaal te vergelijken in zijn eigenschappen

met een metaal dat reeds met goed gevolg voor 't beoogde

doel werd gebruikt. Een verzameliug kan. op deze wijze

gebruikt, van groot belang zijn voor een laboratorium voor

materiaalonderzoek.

Het is tot nu toe nog niet gelukt om Internationale

leveringsvoorschriften voor handelsmetalen vast te stellen.

Het „Internationaler Verband fur die Materialpriifungen

der Technik" heeft reeds in 1897 de volgende vraag

aan een commissie ter nadere bestudeering opgedragen:
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„Auf Grund der bestehendeu Lieferbedingungen sind Mittel

und Wege zu suchen zur Einfiihrung eiaheitlicher interna-

tionaler Vorschriftea fur Priifung uad Abnahnie von Eisen

und Stahlmaterial aller Art."

In 1896 ontstond in Duitschland net „Deutscher Verband

fiir die Material-priifungen der Technik", in 1901 in Engeland

„Engineering Standards Committee" en in Amerika in 1902

„ American Society for Testing Materials". Deze vereenigingen,

die nationale Voorschriften voor de levering van metalen

trachtten tot stand te brengen, hebben betreffende de leverings-

voorwaarden voor ijzer en staal 't volgende gepubliceerd

:

Amerika 23 voorschriften in 1901.

Engeland 19 „ „ 1903.

Duitschland 7 „ „ 1900.

waarbij elk voorschrift betrekking heeft op een bepaalde cate-

goric van metalen. zooals bijv. gietijzeren buizeu, rails enz.

Op het laatste congres van het „Internationaler Verband"

heeft men de poging om de nationale voorschriften te

vereenigen tot internationale voorschriften opgegeven, aange-

zien er teweinig medewerkiug was inde verschillende staten ').

In ons land vindt men in de „Algemeene Voorschriften

voor de Levering en Retiring van Bouwstoffen door J. A. van

der Kloes" in art. 14 en 15 verschillende bepalingen omtrent

ijzer en staal en andere metalen, terwijl door het Koninklijk

Instituut van Ingenieurs „Algemeene Voorschriften voorlJzer,

1911" wordeu aanbevolen 2
). Door het ministerie van

kolouien zijn „Voorschriften betreffende aanbesteding en

levering van ijzerwerken met toebehooren" uitgegeven. Aan

deze laatste voorvvaarden moot bij leverantie's aan het rijk

worden voldaan, zoodat ze bij de keuring hier te lande voor

verschillende diensttakken worden gevolgd.

Aan de oplossing van de oorzaken van gebreken zijn

meer moeilijkheden verbonden dan aan de keuring, onidat



— 45 —

men meestal niet voldoende op de hoogte is van de onistandig-

heden waarin het metaal heeft verkeerd.

Men is over 't algemeen zeer spoedig geneigd om een

fout als een gevolg van slecht materiaal te beschouwen.

Bij 't onderzoek blijkt dit echter dikwijls onjuist te zijn. Over

't algemeen genomen zijn de handelsmetalen zonder gebreken

zooals ze worden afgeleverd aan de constructie-vverkplaatsen.

Er treden echter door 't bevverken dikwijls materiaalfouteu

op, welke 't gevolg zijn van onoordeelkundige behandeling.

Bij de fabrikage van de metalen is men gedwongen nauw-

keurig de samenstelling en de eigenschappen te kennen, in

de constructie-werkplaats is deze kennis minder groot. Door

de uitkomsten van de ondorzoekingen gaat men echter meer

de aandacht vestigen op den invloed van de bewerkingen

op de eigenschappen van de metalen.

Ter beoordeeling van die invloeden moeten de metalen

nauwkeurig op hun physische — en structuureigenschappen

worden onderzocht voor en na de bewerking. Onder den drang

nu, die er bestaat tengevolge van de groote behoefte aan

metalen als constructiematerialen, hebben wetenschap en

Industrie samenwerkende het metaalonderzoek bijzonder

ontwikkeld.

Het mechanisch onderzoek is door toepassing van fijnere

metingen en uitbreiding van het aantal methoden verbeterd.

De scheikundige analyses richten zich naar den uitslag van

het microscopisch onderzoek.

Het microscopisch onderzoek heeft verband gebracht

tusschen structuur en eigenschappen van de metalen, daarbij

geholpen door de kennis van de eigenschappen van kristallen

en vaste oplossingen.

Het mechanisch, het chemisch en het microscopisch

onderzoek mogen hier nog wat nader worden besproken,

om tenslotte eenige voorbeelden van metaalonderzoek

verricht in het laboratorium voor materiaalonderzoek bij

het Departement der Burgerlijke Openbare Werken te
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Het niechanisch onderzoek omvat in hoofdzaak de volgende

beproevingsmetbodenterbepalingvandevastheid van metalen 1

):

Trek- en drukproeven, doorbuigingsproeven, knikproeven,

torsieproeven, knip- en ponsproeven, slagproeven, proeven

met snel vvisselende belastingen, hardheidsproeven, technolo-

gische proeven waaronder vallen smeedproeven, buigproeven,

wikkelproeven enz.

Bij de bepaling van de trek- en drukvastheid van metalen

moet het verband tusschen belasting en vormverandering

worden bepaald, waarbij de volgende hoofdpunten worden

opgeteekend

:

De zuivere elasticiteitsgrens, waaronder die belasting

wordt verstaan, waarbij na het ontlasten de proefstaaf

nog juist geheel in haar oorspronkelijken vorm terugkomt.

Het is niet noodzakelijk dat dit punt samenvalt met de

proportionaliteitsgrens, waarbij nog juist evenredigheid

bestaat tusschen belasting en vormverandering.

Piaktiseh is gebleken dat deze punten in de technisch

gebruikte metalen samenvallen, zie punt P fig. 1.

') Zie Handbuch i Materialie A. Martens.
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Men dient voor de bepaling in de elasticiteitsgrens een

voorschrift te geven, aangezien met fijnere instrumenten

die theoretische grens dichter kan worden benaderd, dan

met minder gevoelige toestellen.

In veel gevallen wordt de elasticiteitsgrens aangenomen

bij een blijvende vonnverandering van 0.2°/ na net

wegnemen van de belasting.

2°. Bij vloeiijzer en zachte stalen komt in de graphische

voorstelling van het verband tusschen belasting en

vormverandering een sprongsgewijze verandering voor,

gekenmerkt door een groote uitrekking of samendrukking

bij een nagenoeg constant blijven van de spanning.

Dit punt wordt strek- of vloeigrens genoemd, waarbij een

toestandsverandering van het metaal moet plaats vinden.

De strekgrens is een practisch goed te bepalen punt

(zie punt S fig. 1).

3°. De maximale spanning die in 't metaal bij toenemende

belasting optreedt wordt de breukbelasting genoemd

Bij voortzetting van de belasting kan het materiaal de

breuklast niet blijven dragen, het ondergaat plaatselijk

groote vormveranderingen en komt bij een geringere

spanning tot breuk.

4°. Bij elke trek- of drukproef wordt een zeker arbeids-

vermogen verricht dat gelijk is aan het product van

kracht en weg, in dit geval de belasting en de vorm-

verandering in de richting van de werkende krachten.

De verrichte arbeid kan men uit een diagram bepalen,

waarin die arbeid wordt voorgesteld door een oppervlak

begrensd door de abscissenas, door de spanningskrouime en

den eindordinaat.

De abscisseu stellen voor de toename in de meetlengte A], de

ordinaten de bijbehoorende belastingen B.

Men kan de oppervlakte, begrensd door de kromme lijn,

vervangen door een rechthoek met als eene zijde de rek A 1 en

als andere zijde B maal een zekere factor bijv. ^ B. Dan

wordt dus A = ^ B. A 1. Wanneer deze arbeid gedeeld



wordt door het oorspronkelijke staafvolume, chit uvlijk

aan 't product van de doorsnede F. en de uieetlengte 1. di

ontstaat:

-^=- is nu de specifieke breukbelasting P.

—r— is de procentsgewijze verlenging van de oorspronke-

lijke lengte r. De arbeid per eenheid van staafvolume is p /?. r,

Nu is uit de ervaring gebleken dat p voor een bepaalde

klasse van metalen, die dezelfde waarde als constructie-

irateriaal bezitten, constant is. Hieruit volgt dat P.r. dan

een bepaalde waarde voor de beoordeeling van het metaal heeft.

Von Tetmajer geeft aan de waarde P. t. de naam arbeids-

coefficient '). Hieronder volgen eenige waarden van verschil-

lende metalen in tonnen-centimeters. Welijzer met 015°/

koolstof en slakken 0.65; Thomas-vloeiijzer met 0.036°/

koolstof 1.15; staal met 0.348°/ koolstof 1.01 enz. Deze zelfde

waarde wordt door ons in een anderen vorm qualiteitscijfer

genoemd. Door het ministerie van kolonien wordt bijv. geeischt

voor vloeiijzerenplaten voor constructie-werk een minimum-

produkt van rek en breeksterkte van 900, voor ketelplaatijzer

1000. De rek is daarbij gegeven in °/ van de meetlengte

en de breeksterkte in KG./mm2
. 900 en 1000 komen dus

overeen met een arbeidscoefficient van 0.9 en 1.0 tonnen

centimeters.

Bij doorbuigingsproeven op metalen wordt een staaf op

2 plaatsen ondersteund en midden tusschen die steunpunten

belast, waaruit volgt dat men de doorbuiging mag berekenen

alsof de staaf in 't midden is vastgeklemd en aan de uiteinden

met de halve kracht (in omgekeerden zin) wordt belast.

Bij deze wijze van beproeving kan men ook spreken van

een proportionaliteitsgrens, van een buigingsgrens en van een
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breukgrens, waarbij de beteekenis van de buigingsgrens

analoog is met de strekgrens. Als voorbeeld kan worden
vermeld dat in de Algemeene Voorschriften van J. A. van deb
Kloes in de § Gegoten ijzer de volgende eisch wordt gesteld:

„Een onbewerkte vierkante staaf van 3 c.M. dikte moet
1 Iff. vrijdragend, in het midden een langzaam en geleidelijk,

zonder scbokken tot 450 K.G. toenemende belasting kunnen
dragen, alvorens te breken."

Brj de slagproeven moet er onderscheid worden gemaakt
tusschen de valproeven en de slagproeven opingekeepte staven.

In de Xe vergadering van de American Railway Enginee-

ring and Maintenance of Way Association werd een normale

beproevingsmachine voor rails voorgesteld. Een gewicht van

907.2 KG. (2000 pond) valt daarbij vrij van een hoogte van

minstens 7.930 M. (26 voet) op het midden van een rail

die op 2 plaatsen is ondersteund. De afstand van de steun-

punten wisselt van 915 mm. (3') tot 1372 mm. (4'6").

De ondersteuningsplaat is 10 X zoo zwaar als 't valgewicht

en wordt door 20 spiraalveeren gedragen.

Bij de eigenlijke slagproeven op ingekeepte staven wordt

de arbeid bepaald, die noodig is om een vierkante staaf

door te slaan. Op het congres te Kopenhagen van het

I. V. M. T. zijn 2 soorten van proefstaven voorgesteld.

De groote proefstaaf heeft de afmetingen 30 X 30 X 160 m/m.

Deze staaf heeft een insnijding van 15 m/m. in 't midden,

terwijl die insnijding rond eindigt met een straal van

2 m/m. De kleine proefstaaf heeft denzelfden vorm, alleen

zijn alle maten — van de afmetingen van de groote staaf.

De uitkomsten met deze 2 staafvormen bij eenzelfde materiaal

zijn verschillend. Bij de kleinere staven wordt een grootere

arbeid gevonden. Het verschil wordt grooter bij de toename

in de absolute waarde van het arbeidsvermogen, dus bij

grootere taaiheid van de metalen. De genoemde proefstaven

zijn gebleken niet zeer practisch te zijn, wat ook op het

congres te New-York nader is besproken. De groote staven

LXX1V 4k.



zijn ongeschikt om plaatselijk brosere plekken aan te toonen.

Bij de kleinere staven moet een zeer fijn gat worden

geboord, dat de inkeeping begrenst, wat tijdroovend is.

M. Derihon doet mededeeling omtrent 't toepassen van

slagproeven op staafjes van 10X8 mm., die 1 mm. diep worden

ingesneden volgens Fremont. Bij de bedrijfscontrole werden

10.000 a 12.000 proeven per maand genomen. Hierdoor

kreeg men de zekerheid dat geen enkel geleverd product

bros was.

De hardheid van metalen kan worden bepaald met behulp

van kogelindrukken. Volgens de methode van Brinell wordt

een hardstalen kogel onder een constanten druk in bet metaal

gedrukt en vervolgens de indrukdiaineter gemeten. Onder

het hardheidscijfer wordt verstaan het quotient van den

totalen druk en het spherische oppervlak van den ver-

kregen indruk, uitgedrukt in KG. per mm2
. Het getal van

Brinell voor eenzelfde metaal en dezelfde kogel is niet

constant bij verschillende drukkingen. Deze afwijkingen

zijn des te grooter, naarmate het staal harder is. De methode

heeft echter als vergelijkingsmethode voor verschillende

metalen reeds veel diensten bewezen. In plaats van den

indrukdiameter kan men ook de indrukdiepte als uitgangspunt

kiezen, men verkrijgt op deze wijze een ander hardheids-

getal, nml. den druk die noodig is om een stalen kogel,

meestal met een diameter die gelijk is aan de helft van

den kogel v. Brinell, tot een bepaalde dieptein'tmateriaal

te drukken. Deze methode kan zeer gevoelig worden gemaakt,

door een indrukdiepte van 0.05 m/m. te kiezen en kan dan

op dunne plaatjes worden toegepast.

Er bestaan nog verschillende andere methoden ter verge-

lijking van de hardheid van metalen, die meer gelijken op

de wijze waarop mineralogen met een hardheidsschaal de

hardheid van mineralen bepalen.

Bij elk metaalonderzoek is het noodig om behalve van

de mechanische eigenschappen ook van de scheikundige

samenstelling en van de structuur op de hoogte te zjjn.
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De analytische scheikunde heeft sinds geruimen tijd een

serie van methoden uitgewerkt ter bepaling van de verschil-

lende, meestal in zeer geringe hoeveelheid voorkomende,

bijmengselen in de metalen, die zoo'n grooten invloed op

de eigenschappen uitoefenen. Op welke wijze die stoffen

in de metalen voorkomen is eerst duidelijk geworden toen

men het microscoop leerde toepassen.

Wanneer men een stukje metaal aan een zijde vlak maakt
en deze vlakke plaats vervolgens door slijp- en polijstmiddelen

volkomen spiegelend en krasvrij maakt dan zal het opper-

vlak onder het microscoop met opvallend licht bekeken
volkomen 't licht terugkaatsen en dus blank zijn, tenzij 't

materiaal insluitsels van een andere kleur of kleine holten

bevat.

Om de structuur zichtbaar te maken moet 't oppervlak

worden geetst, d.w.z. in een vloeistof worden gedompeld.

die een zeer geringe oplossende werking op het metaal heeft.

De verschillende kristallen waaruit de metalen zijn opgebouwd

zullen naar hun aard en hun ligging op verschillende wijze

door het oplosmiddel worden aangetast. Door deze differen-

tieering worden de kristallen en de omtrekken zichtbaar en

verkrijgt men een structuurbeeld. Al is het verband tusschen

de structuur en de eigenschappen nog in veel gevallen niet

opgehelderd, zoo beteekent de microscopie toch een groote

vooruitgang. In veel gevallen kan met een enkelen oogopslag

worden gezegd welke eigenschappen een metaal zal hebben

en of het normaal is. Bij hooge temperatuur bezitten metaal-

moleculen ook in vasten toestand een groote mate van

beweeglijkheid, zoodat beneden het smeltpunt verschillende

metalen kunnen rekristalliseeren, terwijl bij verwarming het

oplossen en bij langzame afkoeling de afscheiding van

kristallen plaats vindt. Op deze veranderingen in vasten

toestand kan de phasenregel worden toegepast. De phasenregel

geeft de verschillende evenwichtstoestanden aan die in

heterogene mengsels onder wisselende omstandigheden kunnen

bestaan. Bij metalen stellen de evenwichtstoestanden zich
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dikwijls langzaam in en spelen diffusie-verschijnselen een rol,

waaruit volgt dat de diagrammen, die bij verschillende

temperaturen dc toestanden weergeven, meer betrekking hebben

op practische evenwichten, dan op theoretische eindtoestanden.

Zuivere nietalen kunnen in verschillende allotropische toestan-

den voorkomen. De bijmengselen zijn in vloeibaren toestand

meestal volledig opgelost. Uit de vloeibare metaalmassa zetten

zich bij afkoeling kristallen af. In vasten toestand kunnen

verschillende kristalsoorten naast elkander voorkomen. Die

kristalsoorten kunnen zijn scheikundige verbindingen en ook

mengkristallen, waaronder vaste oplossingen worden verstaan.

De meerdere of mindere brosheid van een metaal hangt

samen met de grootte van de kristallen. De grootte van de

kristallen is afhankelijk van de kristallisatie-snelheid en van

de kernvorming. De kernen zijn de uitgangspunten voor de

kristalvorming. Wanneer een onderkoelde vloeistof plotseling

gaat kristalliseeren, dan zullen zich op een groot aantal plaatsen

tegelijk in de vloeistof kristallen beginnen te vormen en de

kristallen zelf zullen door wederzijdsche begrenzing klein

blijven. Bij zeer sterke onderkoeling is het aantal kristallisatie-

kernen, dat eerst is toegenomen, weder kleiner geworden.

De kristallisatiesnelheid neemt toe met de temperatuur en

is dus het grootst dicht bij het smeltpunt. De vorming en

omzetting van kristallen gaat gepaard met een zeker warrote-

effekt, dat merkbaar is als eene afwijking in de curven die

afkoeling en verwarming voorstellen. In de afkoelingslijn

van zeer zuiver ijzer komen behalve bij het stolpunt nog

2 stilstandsplaatsen voor die er op wijzen dat ijzer in 3 ver-

schillende vormen moetbestaan, die men allotropische toestanden

noemt. Wanneer in het ijzer koolstof voorkomt, zooals in staal,

dan vindt men de verschillende omzettingspunten verlaagd,

evenals het smeltpunt van een stof door toevoeging van een

andere stof wordt verlaagd, en is er bij lagere temperatuur

nog een nieuw omzettingspunt bijgekomen. Handelsijzer kan

men algemeen gesproken rekenen te behooren tot de ijzer-

koolstoflegeeringen. Het eerste product dat men verkrijgt door
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het smelten van de ijzerertsen met cokes in de hoogovens is

het ruwe gietijzer, dat in 2 vormen wordt bereid nml. als

wit gietijzer en als grauw gietijzer. In wit gietijzer komt

de koolstof in den vorm van een scheikundige verbinding

voor terwijl zij in grauw gietijzer in vrijen toestand als

graphietblaadjes voorkomt. Het totale koolstofgehalte is

mecstal gelegen tusschen 2 l

/2 en 4%. Van het gietijzer wordt

staal en week ijzer gemaakt door de koolstof grootendeels

te verbranden. De haudelsijzers en stalen bevatten een

koolstof-gehalte dat gelegen is tusschen en 0,9%. Met klim-

mend koolstofgehalte neemt de trekvastheid en de hardheid

toe, terwijl de rek vermindert. Microscopisch komen in alle

stalen in uitgegloeiden toestand 2 bestanddeelen voor, een

bestanddeel dat door de etsmiddelen niet wordt gekleurd

en dat koolstofvrij ijzer is en een bestanddeel dat donker

wordt gekleurd en bij groote vergrooting onder 't microscoop

blijkt te bestaan uit fijne afwisselend licht en donker gekleurde

lamelletjes. Wanneer ijzer met een koolstofgehalte van

bijv. 0,5% uit den gesmolten toestand vast wordt, dan

scheiden zich kristallen af die een wisselend koolstofgehalte

bezitten en homogeen zijn; men noemt die mengkristallen.

Bij bet dalen van de temperatuur blijven de mengkristallen

gedurende een zeker temperatuursinterval onveranderd, totdat

bij een bepaalde temperatuur uit de mengkristallen zich

koolstofvrije ijzerkristallen beginnen af te zetten. De over-

blijvende mengkristallen worden rijker aan koolstof tot een

zekere grens. Bij een constaute temperatuur van +690° splitsen

de kristallen, die koolstof opgelost bevatten tot een bedrag van

0,9%, zich in 2 bestanddeelen : zuiver ijzer en de scheikundige

ijzerkoolstofverbinding (Fe3C); deze bestanddeelen komen

innig gemengd voor en vormen samen het donkergekleurde

bestanddeel van de stalen, dat perliet wordt genoemd.

Thans mogen eenige voorbeelden van verschillende onder-

zoekingen worden vermeld: Foto 1 en 2 hebben betrekking

op roodkoper van dezelfde chemische samenstelling en

genomen met 100 X vergrooting. Foto 1 stelt voor een



dwarsdoorsnede van een hardgetrokken roodkoperdraad, terwijl

Foto 2 ons net beeld geeft van hetzelfde koper in uitge-

gloeiden toestand. Wanneer wij de mechanische eigenschappea

van deze 2 kopervormen vergelijken dan vindt men:

hardgetrokken. uitgegloeid.

trekvastheid in KG./mm2
. 63.4 23.2

elasticiteitsgrens „ 61.0 ±3.1
(0.2°/ blijvende vormverandering)

rek in % van de meetlengte 2.0 49.0

microscopisch beeld: foto 1 foto 2.

Foto 3 en 4 hebben betrekking op eenzelfde witmetaal

voor aspotten en zijn genomen met 100-malige vergrooting.

Het verschil in grootte in de kristallen is alleen veroorzaakt

door de verschillende wijze van afkoeling na het gieten.

Het metaal van foto 3 werd gegoten op een ijzeren plaat

in een dunne laag en koelde dus onmiddellijk af. Het metaal

van foto 4 werd gegoten in een asbestvorm die weer in

zand was geplaatst en koelde daarin zeer langzaam af.

Foto 5 geeft ons een beeld van een trekstaaf uit een

vloeiijzeren plaat genomen. In de plaatoppervlakte was een

lichte indruk waar te nemen, zeer waarschijnlijk ontstaan

tengevolge van een hamerslag. De invloed van dezen

hamerslag dwars door de heele plaat is bij de trekproef

zichtbaar geworden als een eenigszins harder gedeelte dat

minder rek vertoonde.

Foto 6 vertoont ons een proef met vloeiijzer genomen,
afkomstig uit een ketelplaat. Het plaatmateriaal kon zonder

bewerking, zonder eenig scheurtje te vertoonen, koud dubbel

worden gevouwen. Een staafje werd nu onder een pers op

2 zijden gedrukt met een kracht van 50 KG. per mm2
, en

na vervolgens zuiver te zijn bewerkt aan een koudbuigproef



waarbij reeds een begin van scheuren viel te

aangezien 't materiaal door de koudbewerking

harder is geworden. Dezelfde proef word herhaald na voor-

afgaande persing met 100 en 150 KG. per mm2
. De resultaten

zijn uit de foto zichtbaar.

Materiaalfouten in den vorm van lagen, waarin onzuiverheden

opgehoopt voorkomen, kunnen wel eeus tot breuk aanleiding

geven. Foto 7 geeft een laag in een ketelplaat weer.

Wanneer men analyse-materiaal, uit de laag genomen,

vergelijkt met analyse-materiaal uit een gaaf plaatgedeelte,

dan vindt men 't volgende verschil:

Koolstofgehalte 0.30 °/ en 0.19%
Phosphorgehalte 0.12% en 0.01%
Zwavelgehalte 0.07 % en 0.04 %.

Dunnere ijzerplaUMi brzitton een fijnere structuur dan dikke

platen, aangezien ze sneller afkoelen. Het structuurverschil

is duidelijk zichtbaar bij vergelijking van foto 8 en 9 die bij

een vergrooting van 100 X werden genomen. Men heeft hier

tevens gelegenheid de 2 bestanddeelen, waaruit alle stalen

zijn opgebouwd, waartenemen, nml. blank zuiverijzer en perliet.

Het kwam eenig malen voor dat een klein profiel rail moest

worden onderzocht. Een rail behoort te zijn van staal en

geeft het microscopische beeld van foto 10 in dat geval. Foto 11

toont oris een rail van vloeiijzer, dus van le week materiaal

De rails hadden de volgende mechanische eigenschappen

:

normaal foto 10 te week foto 11.

breeksterkte KG./mm2
. 61.8 40.4

strekgrens KG./mm2
. 34.0 26.4

rek in % 21 % 27.1

qualiteitscijfer 1298. 1095.

Bij een gebroken locomotiefas kon het te langdurig op

hooge temperatnur verhitten van de plaats waar de kruk zat

als oorzaak van de breuk worden beschouwd.



Het materiaal vertoonde de volgende eigenschappen

:

rit de as = uit de krukwang bij de breuk:
microscopisch normaal van microscopisch zeer grof met een
structuur, zie foto 12. bijzondere teekening, ziefotol3.

Slagproeven op ingekeepte Slagproeven op ingekeepte
staven verbraikten een staven verbruikten een arbeids-

arbeidsverinogen van: vermogen van:

9.70 KG./cm2
. I.53 KG./cm2.

buigproeven normaal buigproeven braken reeds onder

een geringe hoek.

Tandwielen voor de krachtoverbrenging bij een automobiel
behooren te zijn gemaakt van een zeer hard staal, waarvan
de structuur in foto 14 zichtbaar is en dat een hardheids-
cijfer heeft volgens Brinell van 551. Een ter onderzoek
ontvangen tandwiel, dat zeer sterk was afgesleten en verbogen,
vertoonde bet microscopische beeld van foto 15, wat wijst op
weekijzer. Een ander tandwiel, dat iets beter voor het doel
geschikt, is vertoont een oppervlakkige harde laag, zichtbaar
in foto 16. Het materiaal is door plotselinge afkoeling gehard.
Foto 16 geeft ons het beeld van den rand. De buitenlaag
bestaat uit inengkristallen met veel koolstof (ongeveer 0.9%)
en meer naar binnen vindt men naast elkander inengkris-
tallen en koolstofvrij ijzer. De meerdere hoeveelheid koolstof
aan de buitenzijde werd verkregen door het tandwiel in
koolpoeder te gloeien, of er op een andere wijze koolstof
m te brengen.

17 laat ons een doorsnede zien van een plaat, die

zuurstof acetyleenvlam en
door

een andere plaat werd gelascht7 DoorTe Tnvoldoende
assching scheurde de plaat over de lasch, waarbij door de
toto s kon worden aangetoond dat op verscheidene plaatsen
door de platen was heengebrand en het van zeer week
laschmateriaal een prop had gevormd. Het materiaal is
afkomstig van een luchtketel
motor, die explodeerde.
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De regenverdeeling in den Oost-lndischen

Archipel

Het ligt niet in mijne bedoeling hier een klimatologische

beschrijving van den Archipel te geven T

), waarin voor elk

onderdeel van het geheele gebied, voorzoover de waarne-

mingen daartoe in staat stellen, een beschrijving van de

regenverschijnselen een plaats zon moeten vinden.

Echter wil ik trachten het mechanisme der regenverschijn-

selen, zooals zij zich hier voor doen, althans in hoofdtrekken

te analyseeren, om zoo te komen tot een overzicht der

factoren, die zoowel de regenverdeeling over het jaar, als

de versehillen van plaats tot plaats beheerschen.

Bij doze analyse kunnen wij verschillende werkingen

onderscheiden, waarvan de volgende vier de voornaamste zijn :

1°. De condensatieprocessen, die in den tropischeu regen-

gordel optreden.

2°. De invloed der vastelanden van Azie en Australia, waar-

door de moessons in het leven worden geroepen.

3°. De kenteringsverschijnselen.

4°. De locale invloeden.

De tropische regengordel is de gordel van hoogste tempera-

tuur en dientengevolge van Iageluchtdrukking. die zich enkele

graden ten noorden en zuiden van den evenaar uitstrekt.

Dit is het gebied der windstilten ; de lucht, die door de

passaten van weerskanten wordt aangevoerd, stijgt hier op

') Hiervoor zij verwezen naar een bijdrage over het klimaat van



en de meegevoerde waterdamp gaat door deze opstijging tot

condensatie over. Doordat tengevolge van de hooge tempe-

ratuur de lucht zeer veel waterdamp kan bevatten, is de

meegevoerde hoeveelheid belangrijk en behoort deze kalmte-

gordel tot de regenrijkste deelen der aarde. Bekend is de

regenrijkdom van het Araazonengebied en van equatoriaal

Afrika, maar beide worden nog overtroffen door den Oost-

Indischen Archipel, hoogstwaarschijnlijk tengevolge van

de geringere uitgebreidheid dezer eilanden, waardoor de

vochtige zeelucht vrijeren toegang heeft. AIs typisch voor-

beeld van equatorialen regenval kan die van Padang en

Pontianak worden genoemd, beide stations zeer nabij den

evenaar gelegen, waar het geheele jaar door overvloedige

regen valt (de getallen geven aan millimeters regenval).

Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Padang 348 249 289 356 317 329 306 363 413 521 517 491 4499

Pontianak 269 197 238 270 267 225 164 231 208 388 394 343 3194

Hoe verder wij ons van den evenaar verwijderen, en vooral

hoe dichter we Australia naderen, des te meer begint de

regenverdeeling over het jaar af te wijken van de boven-

genoemde; er begint zich n.l. meer en meer een afscheiding

van het jaar in een vochtig en droog jaargetijde kenbaar

te maken, welke in het uiterste zuidoosten het sterkst is.

Men vergelijke bijv. de regenverdeeling te Batavia en Bandjer-

masin met die van Koepang op Timor.

Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni. Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Batavia 307 320 215 131 106 101 78 37 77 114 149 194 1829

Bandjermasin 327 303 303 215 173 154 106 98 92 140 219 334 2464

Koepang 406 379 221 61 32 10 6 3 2 15 96 254 1485

Het ontstaan van twee seizoenen met verschillend karakter

is voornamelijk toe te schrijven aan den invloed van Azie en

Australie, die de moessons doet ontstaan. Het systeem

der passaten, met den kalmtegordel er tusschen, dat boven

het ongestoorde tropengebied der oceanen wordt aange-

troffen, is hier verstoord. In het jaargetijde, waarin de
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zon boven het zuidelijk halfrond zich bevindt, ontstaat door de

sterke verwarming boven de woestijnen van Noord-Australie

een sterke opstijgende beweging cler lucht, die naar alle

zijden een zuigende working uitoefent. Daardoor wordt op

het znidelijk halfrond de ZO passaat verdrongen door den

NW moesson, en de NO passaat, die ten N. van den evenaar

waait, wordt over den evenaar been gezogen en gaat continu

in den NW moesson over. Tijdens de noorder declinatie

der zon wordt op dezelfde wijze door de aspiratie van het

verhitte aziatische vasteland de NO passaat ten N. van den

equator verdrongen door den ZW moesson, die zich als een

voortzetting van den over den evenaar heen gezogen ZO
passaat voordoet. Er ontstaan op deze wijze twee seizoenen

met tegengestelde windrichting, welke bezuiden den evenaar

den naam van oost- en westmoesson dragen. De oostmoesson

is hier het droge, de westmoesson het natte jaargetijde.

Er zijn vele oorzaken, die bij het ontstaan van dit ver-

schil in regenval een rol spelen. Om te beginnen kunnen

wij het feit noemen, dat in den westmoesson de wind een

langen weg over zee heeft afgelegd, terwijl daarentegen in den

oostmoesson de afstand tot het punt waar liij als droire wind

Australia verlaat veel korter is, en de gelegenheid om water-

damp op te nemen veel geringer. Daarbij komt nog in den

oostmoesson de invloed van de verticale beweging der lucht:

In het australische hoogendrukgebied heeft de lucht een

neerdalende beweging; zij verwarmt zich hierdoor en kan

meer waterdamp bevatten, zij wordt derhalve bij het neerdalen

minder verzadigd, dus droger. Hoogstwaarschijnlijk bestaat

deze afdalende luchtbeweging. in met den afstand afnemende

mate, tot op vrij grooten afstand van Australie toe, o.a. kan

zij op Java vaak worden waargenomen. De beide laatstge-

noemde factoren, de afstand over zee afgelegd en de verticale

luchtbeweging tesamen, zullen bewerken, datmettoenemenden
afstand tot Australie in den oostmoesson de droogte, en daarmede
ook de scherpe tegenstelling tusschen de seizoenen, afneemt.

De bovenvermelde regencijfers voor Batavia, Bandjermasin



en Koepang geven hiervan een voorbeeld. Leerrijk is in dit

opzicht tevens de vergelijking van de regencijfers te Baa

op Roti en te Koepang eenerzijds en die van Serwaroe, iets

ten 0. van Timor op Leti gelegen, en Toeal op de Kei

eilanden anderzijds.

Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Baa 205 299 235 55 25 6 4 17 189 163 1198

Koepang 406 379 221 61 32 10 6 3 2 15 96 254 1485

Serwaroe 152 100 118 249 174 105 32 7 10 33 96 159 1235

Toeal 350 265 310 255 203 154 136 61 50 90 175 311 2360

Op de beide laatste stations, waar de wind van de Carpen-

taria golf korat, en eeu langeren weg over zee heeft afgelegd,

en niet meer uit het eigenlijke centrum van hoogen druk,

maar meer oostelijk vandaan komt, is van Mei tot October

de regenval bclangrijk hooger dan te Baa en Koepang, waar de

luchtlangs korteren weg uit het hoogendruk centrum tocstroomt.

Er is nog een derde factor, die den oostmoessonwind droog

maakt, n.l. het feit, dat de lucht stroomt van koudere naar

warmere streken en daardoor bij gelijkblijvond vochtgehalte

minder verzadigd wordt.

In 1913 was bijv. de gemiddelde temperatuur in de maanden

Juli en Augustus te Koepang 24°.6 C, daarentegen te Batavia

26°.5, te Pontianak 26°.6, te Menado 26°.3, derhalve ongeveer

2° hooger dan te Koepang.

In den westmoesson is het temperatuurverschil omgekeerd;

zoo was in 1913 de gemiddelde temperatuur in Januari en

Februari te Koepang 26°.9, echter te Batavia, Pontianak en

Menado 1° a 2° lager, n.l. resp. 26°.l, 25°.7 en 24°.8. Daar

ook de windrichting omgekeerd is, zal de temperatuur-

verdeeling eveneens nu op de betrekkelijke vochtigheid der

lucht een verlagenden invloed hebben en de regenvorming

tegenwerken. Wanneer wij alleen op het verscliil tusschen

beide moessons letten, valt de invloed der temperatuur-

verdeeling derhalve vrijwel weg. Behalve de reeds boven-

genoemde invloed van den afgelegden afstand over zee, is

in tegeustelling met den oostmoesson de verticale beweging,
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die in den westmoesson een opstijgende is, als oorzaak van

grooteren regenval te vermelden. De opstijgende beweging

van net australische Iuchtdrukminimum zal n.l, al is net

in met den afstand afnemende mate, ook in de nabij Australie'

gelegen gebieden bestaan en een verhoogde condensatie geven.

Het blijkt uit de regencijfers, dat de toename van bet

verschil tusschen oost- en westmoesson naar het zuidoosten

toe vooral is toe te schrijven aan den invloed van den

oostmoesson; in de westmoesson is de verdeeling tamelijk

gelijkmatig. Door de betrekkelijke nabijheid van Australie

strekt zich de invloed van den drogen oostmoessonwind

nog tot over den evenaar uit, zoodat in den geheelen Archipel,

met uitzondering van Noord-Sumatra, de maanden Juli tot

September droger zijn dan de maanden December tot Februari.

Wei neemt gaandeweg het verschil af, maar alleen in Sumatra

benoorden ^ 2° noorder breedte keert het karakter der

moessons om en heerscht het aziatische regime, waarvoor

een analoge verklaring te geven is als voor de regenver-

deeling van de australischen moessons.

Volgens de bovenstaande beschouwingen zal, waar de

moessons goed tot ontwikkeling komen, er een minimum van

regenval moeten zijn ten tijde dat de droge moesson het

krachtigst doorstaat, immers dan heeft de lucht den minsten

tijd om waterdamp uit de zee op te nemen en is de neer-

dalende luchtbeweging het sterkst. In den westmoesson is

weliswaar de weg over zee lang genoeg om ook h\\ (link

doorstaanden wind in ruime mate waterdamp op te nemen,

maar er is toch eer rcden om aan te nemen dat de grootere

snelheid, waarmee de lucht zich voortbeweegt tot een afnanie

dan tot een versterking van den regenval zal leiden, waar-

schijnlijk is echter de invloed van de windsterkte in den

westmoesson gering ').

') Dat de sterkte van den moessonwind in den westmoesson weinig,

in den oostmoesson grooten invloed heeft, wordt ook wa.

gemaakt door het feit, dat de wisselingen in de moessc
jaar tot jaar in den westmoesson betrekkelijk geringe,

moesson belangrijke verschillen in den regenval geven.



Echter zal de opstijgende beweging der lucht het sterkst

zijn ten tijde dat de moesson het krachtigst doorstaat, vandaar

dat we de echte moessonmaxima van den regenval daar

vinden waar deze verticale beweging het sterkst is, n.l. in

het nabij Australia gelegen deel van den Archipel. Zij treden

op in Oost-Java, de kleine Soenda eilanden en Timor, de

eilanden ten 0. van Timor en Merauke, en in mindere mate

in Zuid-Borneo en Zuid-Celebes, de moessonminima daaren-

tegen treden in het geheele moessongebied op.

Wij komen nu tot de kenteringsverschijnselen. Bij geringe

luchtbeweging zal de lucht boven zee ruimschoots gelegenheid

hebben waterdamp op te nemen, waardoor de regenvorming
zal worden bevorderd. Een andere factor, die bij windstilte

de regenvorming in de hand werkt, is het feit, dat voor het

ontstaan van locale onweersbuien de omstandigheden dan

gunstig zijn. Vooral in het gebergte zal zulks het geval

zijn, omdat de wolken, die zich op de hooge bergen vormen,

niet verwaaien, maar op dezelfde plaats blijvcn, waardoor het

eenmaalbegonuen proces van buienvorming on^estoord doorgaat

tot het regenstadium intreedt.

Een gevolg hiervan zijn de kenteringsmaxima van den

regenval, die overal optreden, waar de seizoenmaxima ont-

breken, derhalve in het grootste deel van den Archipel.

In den regel zijn zoowel het voorjaars- als het najaars-

maximum ontwikkeld; nun onderlinge sterkte varieert, maar
er is een vrij groote regelmaat op te merken in de verdeeling
van de stations, waar de eerstgenoemde, en die waar de

laatstgenoemde het grootst zijn. De najaarsmaxima zijn het

grootst in Sumatra en West-Borneo, daarentegen is het

voorjaarsmaximum het hoofdmaximum in Celebes (met uitzon-

dering van het noordelijkste deel) in de Molukken en Nieuw-
Guinea. Daar tusschen door loopt een zone over West-Java,
Zuid- en Oost-Borneo en Noord-Celebes, waar beide maxima
vrijwel gelijk zijn. Eenige voorbeelden, die de onderlinge
grootte der kenteringsmaxima aangegeven, mogen bier

volgen.



Jan. Febr. Mrt. April

Bandoeng 196 181 240 226

Padang 348 249 289 356

Pontianak 269 197 238 270

Amoentai 317 293 321 245

Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

87 74 166 236 222

329 300 363 413 521 517 491 441'!'

225 164 231 208 388 394 343 3194

135 98 72 80 125 243 329

125 94 88 43 69 1 00 129 1195

272 172 149 80 182 153 197 2244

622 605 415 226 168 112 143 2140118 137 264

297 352 296 262 223 182 153 127 101 156 298 2727

Zooals de tabel aangeeft, hebben Bandoeng in West-Java,

Amoentai in Zuid-Borneo en Gorontalo in Xoord-Celebes

ongeveer gelijke kenteringsmaxima, te Padang en Pontianak

zijn die van het najaar, in Kolaka (golf van Boni), Ambon
en Manokwari die in het voorjaar het sterkst.

De verklaring voor het verschil in sterkte tusschen de

beide kenteringsmaxima moet wel gezocht worden in de

verticale beweging der lucht ; wij zullen te dien einde het

mechanisme der kenteringsverschijnselen iets nader moeten

beschouwen.

In het begin van den zuidelijken zomer (October, November)

ligt de kenteringsgordel (dat is de lage drukgordel van hooge

temperatuur, waarin de lucht opstijgt en waarheen van

weerskanten de lucht toevloeit) ongeveer op den evenaar;

in dien tijd evenwel begint zich al het aspiratiecentrum

boven Australie' te vormen. Daartusschen is een streek,

vanwaar naar beide zijden lucht weggezogen wordt en

waar derhalve een dalende luchtbeweging plaats moet grijpen;

in dit gebied zal de luchtdrukking iets hooger zijn dan in

de omgeving. Door de dalende beweging wordt deregeDval

verminderd.

De kenteringsgordel beweegt zich metdezonmeezuidwaarts

en verliest, doordat hij in het Australische aspiratiegebied

oplost, weldra zijn zelfstandig bestaan; de kenteringsgordel

van lage luchtdrukking en opstijgende beweging blijft

dus in October en November beperkt tot de van Australie

meest verwijderde deelen van den Archipel. Op dezelfde
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wijze blijft bij het intreden van den zomer op het noordelijk

halfrond zijn optreden beperkt tot de van Azie meest

verwijderde deelen.

De kentering zal dientengevolge in het najaar slechts in

het noorden en noordwesten van den Archipel met opstijgende

beweging gepaard gaan, in het voorjaar in het zuidoosten;

daardoor zullen in het eerste geval de regens der najaars-

kentering, in het tweede geval die der voorjaarskentering

de sterkste zijn. De werkelijke toestand sluit zich in het

algemeen goed bij dit schema aan. Van de hoofdmaximader

voorjaarskentering zijn ten W. van Java slechts flauwe

sporen te ontdekken, de oorzaak hiervan is vooral te zoeken

in de sterke ontwikkeling van het moessonmaximum en

Als voorbeeld van den lagendrukgordel in de eene, en

den hoogendrukgordel in de andere kentering mogen de

onderstaande maandgemiddelden van den barometerstand

(uitgedrukt in mm.) te Menado, Ambon en Koepang dienen.

1911 Maart April Mei Juni I Sept. Oct. Nov. Dec.

Menado 759.49 758.68 758.75 759.45
| 759.04 759.90 759.04 759.12

Ambon 758.79 757.09 758.33 759.60 I 760.53 760.65 759.48 758.89

Koepang 758.70 758.29 759.59 760.34
j

760.56 760.63 759.25 758.29

Hieruit blijkt, dat in 1911 in April en Mei te Ambon de

luchtdrukking lager was dan ten N. en Z. er van, in October

en November hooger. Tevens is uit deze cijfers het omslaan

van de moessons te zien, n.l. in Maart en December daalt de

luchtdrukking regelmatig van Menado naar Koepang, in

Juni en September van Koepang naar Menado.

Nog een zeer belangrijke factor is te vermelden, n.l. de

locale invloeden, en wel voornamelijk de invloed van het

gebergte. Wij kunnen dan in de eerste plaats wijzen op

den invloed, die gebergte in het algemeen, onafhankelijk van

de windrichting, heeft. Door de verwarming onder den

invloed der zonnestralen heeft overdag een sterke opstijging

van warme Jucht plaats, welke zich vooral in het gebergte

concentreert en daar sterke wolkenvorming veroorzaakt;



dientengevolge is in den regel in hel bergland de regenval

grooter dan in de vlakte. Een tweede werking, die de

bodemverheffingen uitoefenen, is de gedwongen opstijging,

die zij aan de. lucht geven, wanneer de wind dwars tegen

een bergrug waait.

Daar de opstijgende beweging met afkoeling der lucht

gepaard gaat, wordt de condensatie bevorderd, hetgeen aan de

windzijde van het gebergte een versterking van den regenval

tengevolge heeft. Daarentegen zal de lucht aan de leizijde,

waar ze een dalende beweging heeft en zich verwarmt,
zich verder van den verzadigingstoestand verwijderen en

dientengevolge zal daar de regenval betrekkelijk gering zijn.

Deze tegenstelling tusschen een regenrijken en regenarmen
kant van het gebergte treedt vooral op, waar de bergen

niet zoo hoog zijn, dat de luchtstrooming in sterke mate
wordt geremd, maar daar waar ze nog een betrekkelijk

onbelemmerd overvloeien toelaten, na tot opstijging te hebben

gedwongen. Bekende voorbeelden van dit verschijnsel vindt

men in ZW Celebes en op Ceram. In den westmoesson
wordt de krachtige westenwind, die in het noorden der Java-

zee waait, tegen het bergland van Zuid-Celebes opgestuwd
en geeft aanleiding tot een zeer sterken regenval, zooals

uit onderstaande regencijfers van Makasser en Pangkadjene
moge blijken. Daarentegen komt de oostmoesson als een

zeer droge valwind, te Makasser Broeboe genaamd, over het

gebergte naar beneden en is in dezen tijd de regenval zeer

gering. In Ceram is de invloed van het gebergte zoo sterk,

dat te Amahai, aan de zuidkust gelegen, de seizoens omkeeren
en de geringste regenho^veelheid in Februari valt, in Wahai,
aan de noordkust, valt daarentegen het minimum in September
en een zeer sterk maximum in Februari. Een sprekend

voorbeelcl van de regenvormende werking der gedwongen
opstijging geeft ook Kranggan, in het bergzadel ten W. van
den Slamat gelegen, voor zoover bekend het regenrijkste

station van den Archipel. Zoowel in den oost- als in den

westmoesson laat hier de lucht, terwijl ze over den pas wordt
LXXIV 5k.



gedreven, een zeer groote hoeveelheid regen vallen. Aan de

luwe zijde echter komt in den oostmoesson de wind dikwijls

als een sterke valwind (Koembang genaamd) naar beneden,

spreidt zich over Cheribon en Tegal uit en brengt sterke

droogte. Het meest sprekende voorbeeld van droogte aan

de leizijde van het gebergte is te vinden in Midden Sumatra,

in Padang Lawas, waar in de buurt van Portibi in de maanden

Juli tot October vaak weken lang een droge stormachfcige

wind uit het westen waait, die alle plassen doet uitdrogen

de grond doet bersten en alles doet verschroeien en verdorren.

Van den regenvormenden invloed van den tegen het gebergte

oploopenden wind vindt men op bijna elk eiland voorbeelden.

De regenmaxima in den westmoesson aan de noordkust van

Java en de eilanden ten oosten er van, danken ongetwijfeld

aan dezen invloed voor een niet onbelangrijk deel nun

ontstaan.

Eenige regencijters mogen het bovenvermelde nader

toelichten.

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

sar 697 542 436 145 83 86 39 // 15 43 1P3 631 2921

adjene 783 610 514 254 156 124 63 24 25 320 724 3713

li 106 98 140 194 304 380 438 393 222 144 103 106 2628

307 406 325 200 150 118 106 85 82 98 106 212 2197

gan 719 613 666 668 495 317 484 568 614 1222 931 734 8031



VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN

AAKDBEVINGEN
IN DEN

4rchipel

1913

VEEZAMELD DOOR HET

Koninklijk Magnetiseh en Meteorologisch Observatorium te Batavia.

VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN.

Vaii een zevental vulkanen n.l. den Sopoetan, Eaoeug,

Smeroe, Tangkoeban Prahoe, Kloet en Merapi werd in het

jaar 1913 eene verhoogde werkzaamheid waargenomen.

/. Sopoetan.

Volgens berichten uit Menado werd door den Sopoetan,

ten zuiden van het meer van Tondano gelegen, gedurende

de tweede Aprilhelft en de eerste dagen van Mei onat'ge-

broken zand uitgegooid, dat in de omstreken necrviel. Voorte

vormden zich naast den hoofdkrater een tweetal nicuwe.

II. Raoeng.

Ongeveer medio Mei werd de verhoogde working gecon-

stateerd door een rookkolom boven den top en door gcrommel,

dat hoorbaar was tot op grooten afstand.

Van den Controleur van Gading, residentie Pasoeroean,

werd bcricht ontvangen dat aldaar aschregens vielen op

3 Juni van 9—10 uur v.m., op 7 Juni van 7—12 v.m. en

op 8 Juni van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m., terwijl op die data

een rommelend geluid werd gehoord. Uit het Banjoewangi-

sche werd een zware, uit Djember een geringe aschregen

gerapporteerd.



Nadere bijzonderheden omtrent deze eruptie van den

Kaoeng zijn bekend geworden door de beklimming van den

vulkaan door Dr. H. A. Brouwer op 7 en 20 Juni ]

).

Een nieuwe eruptiekegel, die zich opgebouwd had op den

bodem van den grooten Raoengkrater, verkeerde in heftige

werking. Gloeiende lavablokken werden naar boven geslingerd

tot ver boven den ouden kraterrand, die zich mini 600 meter

boven den kraterbodem verheft. Een reusachtige rookkoloin

steeg uit den nieuwen krater op en zware explosies volgden

snel op elkaar.

De lavablokken vielen alien binnen den ouden krater

terug, grootendeels op de hellingen van den nieuwen kegel.

Hierdoor bouwde deze zich zelf op en bedekte den ouden

bodem met nieuwe eruptieproducten.

Uitvloeien van lava word niet waargenomen.
Den 16en Juli was een afname van de kracht der uitbarsting

merkbaar aan het zwakker wordend gerommel.

III. Smeroe.

Kort na de uitbarsting van den Raoeng toonde de Smeroe

een grootere activiteit.

De Controleur van Toeren (res. Pasoeroean) berichtte het

volgende

:

Den 23en Juni in den morgen werd van 3 uur af 10 a 15

keer om de 2 a 3 minuten gerommel gehoord ; een aschregen

in den loop van den nacht begonnen, hield aan tot ll u45,n

voormiddags. De dikte der gevallen aschlaag bedroeg ± 1 mm-
Volgens courantenberichten werd nog het volgende vermeld

:

Pasirian 23 Juni: Om half drie hedennacht heeft een

lichte ernptie van den Smeroe plaats gehad, gepaard gaande
met een zand- en grindregen gevolgd door een aschregen-

Om drie uur was alles afgeloopen. Er werd een zwak onweer
gehoord; het regende echter niet.
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Klakah 27 Jimi. Ook hier is de verhoogde werkimr van

don Smeroe opgemcrkt, den 23 en Jnni viol liicr eon onbedui-

dcndo aschregen. Van den berg /elf was oenige dau'en ireledon

niets te zien, de top was in abnormaal donkere wolkeu gehuld.

Den 26 en Juni is het helder geworden en kon men rook

uit den krater zien opstijgen, ook boven den Lamongan waren

nu en dan rookwolkjes waarneembaar. Opmerkelijk is het

dat het water van het meer van Klakah een witachtige

kleur had, ongeveer alsof het met een dunne zeepoplossing

vermengd was.

IV De Tanghoeban Prahoe.

Bewoners van Lembang zagen den 9den Juli om half twaalf

rook opstijgen boven de kraters Kawah Oepas en Kawah

Eatoe en hoorden gerommel uit de richting van den Prahoe.

Den 13 en Juli werd de vulkaan beklommen door Dr. H. A.

Beouwee l

) en Dr. C. Beaak en werd een verhoogde solfataren-

werking waargenomen zoowel van den Kawah Ratoe als van

den Kawah Oepas. Een sterke dampontwikkeling vertoonde

zich in den Kawah Eatoe op meerdere plaatsen langs den

rand van den thans verstopten eruptietrechter van 1910 en

bij het eruptiepunt van 1896 aan den wcrkelijken Oepas-

wand; op dit laatste punt was de ontwikkeling op 15 Juli

sterk toegenomen.

V. De Kloet.

Einde Juli werd in Kediri aanvankelijk alleen \s avonds,

daarna ook overdag gerommel uit de richting van den Kloet

gehoord.

VI. De Merapi (Sumatra's Westkust). Krater Kapoendan

Bongsoe.

De berichten omtrent de werkzaamheid van dozen krater,

ontvangen van den Assistent-Eesident van Batipoetoeh en

X Kotta Padangpandjang luiden:

') Over een verhoogde werking van den Tangkoeban Prahoe in

Juli 1913. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig

Genootschap. Deel XXX (1913) No. 6 biz. 782.



— 70 —

Den 23 en Juni van 9 u20m tot 9 u23 ra voormiddag werd gebrom

waargenomen en van 10u v.ra. tot l u 15m n.m. viel een aschlaag

van nog geen mm. dikte, zich uitstrekkende tot voorbij

Padangpandjang.

Schokken werden niet waargenomen, ook geen zwavellucht

geroken of gloeiende steenen gezien.

6 Juli 2 u15m namiddag. Doffe knallen en lichte trillingen

van den grond waargenomen. Door den krater word asch

uitgcworpen in O.Z O.-richting; de aschregen kon door

afgewende richting en toenemende bewolking niet worden

waargenomen.

12 Juli 'snachts ongeveer 3 uur. Gedurende ± 90 sec.

werden doffe knallen, trillingen en het uitwerpen van

gloeiende steenen waargenomen. Bovendien had een aschregen

plaats, welks uitbreiding en richting tengevolge van de

duisternis niet waren na te gaan.

15 Juli 's avonds 10u25m en 'snachts ongeveer half drie.

Zwak gerommel en schokken in de richting N—Z, waarvan

die om 10u25m vrij sterk. Tengevolge van zwaren regen was

van een aschkolom, gloeiende steenen of lava niets te ziea.

18 Juli 3 uur namiddag. Een schok X—Z.

30 Juli half tien 's avonds. Gebrom met tusschenpoozen,

een gedreun gedurende 2 a 3 sec. gevolgd door een lichte

ontploffing, waarbij donkere rookwolken met eenige gloeiende

steenen waren te zien.

31 Juli 6u40m namiddag. Een schok waargenomen, dc

top door zware wolken bedekt.

Aardbevingen.

Behalve verscheidene lichtere schokken werd op de Sangi-

en Talaudeilanden eon zware beving waargenomen op den

13 den Maart. De controleur dcr Talaudeilanden bericht

hieromtrent uit Liroeng het volgende:
„In de maand Januari werden slechts geringe schokken

waargenomen, welke ongeveer om de vijf dagen gevoeld

werden. De richting dezer schokken was Oost-West.
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Op 6 Pebruari werden een drietal schokken gevoeld,

waarvan de richting afweok van de vroeger gevoelde schokken.

Zij liadden n.l. vcrticale richting en waren sterker dan de

eerstirenoomde schokken.

Op 9, 14, 19, 25 Febrnari en 3 Maart werd telkena eon

lichte schok gevoeld ook weer in de richting Oost-'West.

Den 13 d,; " Maart 's morgens (> uur werd ecu hevige schok

gevolgd door 2 zwakke. alle in de richting Oost-West,

gevoeld. Het bleef verder kalm tot den volgenden dag

een hovige aardbeving, die ongeveer :> niinuten aanhield.

In den weg door Liroeng welke langs het strand loopt,

vertoonden zich op vele plaatsen scbeurcn, vooral in de

Chineescho kanip, waar uit een dicr spleten het water zich

een we* baande.

Op de hoofdplaats zelf werd cenige schade ondervonden

door partienlieren wegens het broken van omgevallen voor-

werpen.

To Morongc op hot eiland Salibaboe is de kerk tevens

("umveniemonisschool dorwijze gehavend en geschenrd door

de aardbeving. dat zo geheel afgebroken zal inoeten worden.

Twee paal van Moronge werd een gat in het strand

(eveneens gclegen op het eiland Salibaboe) op versclnllemlr

Op enkele plaatsen in hot Djogoegoesehap Beo en Xiampak

werd een zware slag gehoord, welke uit de zee opkwam en

wel uit de richting van de Sangi-eilauden. De kapitein-lant

van Melahit (Djogoegoesehap Beo) beweert tegolijkertijd

Een groot gedeelte van de bevolking bracht den nacht

l)uitenshuis door, torwijl in Moronge reeds enkelen naar den

berg gevlucht waren.

Den 16de
", 18den en L9*M Maart word nog een Iichto schok

waargenoinen wederom in de richting Oost-West."



— 72 —

In ergere mate dan de Talaud-eilanden werden de Sangi-

eilanden door deze beving geteisterd zooals blijkt uit de

berichten van den Controleur waaraan wij bet volgeude

ontleenen

:

„Wij waren ongeveer een half uur op zee, op weg van

Xiambangan naar Ondong, toen wij opgeschrikt werden door

ecu hevig trillen dor prauw, hetgeen wel ongeveer 4 a 5

minutcn aanhield. Onmiddellijk dachten wij aan een aardbe-

ving en op Ondong aangekomen, werd onze onderstelling

bcvostigil en hoorden wij. dat er een aardbeving had plants

gehad, zooals sinds inensclKMibengvnis nioi was voorgevallrii.

Tc Ondong zelf waren verschillende menschen tcgcn den

grond geslagen; persoonlijkc ongelukken werden echter niet

veroorzaakt.

Den volgenden morgen vroeg reeds bereikten ons enkelc

dienstnota's van kapiteins-laut uit de negorijenOeloe, Laghaeng

en andere plaatsen, waarin rapport orntrent deze aardbeving

werd uitgebracht. Hieruit en uit de mededeelingen van

de kapiteins-laut van Batoeboelang kon worden gecon-

stateerd

:

l e
. dat de weg tusschen Ondong en Oeloe en Ondong-

Talaud op vele plaatsen was afgebrokkeld.

2 e
. dat op verschillende plaatsen, vooral op den Tamatt

zware aardstortingen hadden plaats gehad.

3 e
. dat de hoofdweg op de hoofdplaats Oeloe zelf op ver-

schillende plaatsen was gescheurd, terwijl de met steenen

opgezette kanten, der alleen bij hevige regens water

bevattende riviertjes, waren ingestort.

4e
. dat het metselvverk van verschillende bruggen was

gebroken, iets dat ook het geval was met de groote brng

in den weg tusschen Oeloe en Ondong.
5e

. dat het kantoor der K.P.M. te Oeloe vanwege de hevige

en langdurige aardschokken op instorten stond, waarom

het inderhaast moest worden verlaten, terwijl mede

verschillende andere op gemetselde fundeeringen opge-

trokken huizen waren gescheurd.
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6e
. dat op vele plaatsen, vooral aan de Noordwestkust groote

steenblokken van den vuurberg waren ncergestort.

waardoor aan huizen en prauwen schade word berokkeml.

7 e
. dat in verschillende huizen en winkels kasten waren

omgevallen, waardoo • gelukkig niet groote materieele

schade werd aangericht.

8 e
. dat op die plaatsen, met name in Lia, Laghaenu- en

Batoeboelang enkele menschen door de neervallende

steenen werden gekwetst, terwijl voorts helaas nabij de

negorij Oeloe, een krankzinnige, die op den Tamata

bezig was tuinarbeid te verrichten, onder neervallendc

aarde was bedolven.

Aard en ridding der aardbeving. Algemeen was het oordoel,

dat de aardbeving klokslag 5 uur van dien dag den grond

had doen golven, hetgeen later overgegaan was in hevige

schuddingen. Vandaar dan ook, dat do verschillende breuken

ontstaan in wegen, bruggen en huizen den indruk gaven

alsof ze als het ware van een gescheurd waren.

Meende men aanvankelijk, door het vrij lange uitblijven

van rapporten uit het Noordwestelijk gedeelte, dat de aardbe-

ving zich speciaal had doen gevoelen bij den Tamata, dus min

of meer in het Zuidoostelijk gedeelte, weldra werd door

de beriehten uit het Noordwestelijk gedeelte deze meening

gclogenstraft en bleek evident, dat de bcving zich in Xoord-

westelijke richting verder had voortgeplant.

Zij kwam dus uit de richting van het eiland Groot Sangir

en naar de uitwerking, welke ze in het Noordwestelijk

gedeelte van Siaoe had gehad, te oordeelen, lag de onder-

stelling voor de hand, dat de onheilen op Groot Sangir van

nog ernstiger aard zouden zijn, iets dat helaas maar al te

zeer bewaarheid is geworden.

Eveneens mocht uit de mededeelingengeconstateerd worden,

dat de aardbeving 4 a 5 minuten had aangehouden.

Des avonds van den 14de " Maart omstreeks half 9 werd

weer een vrij krachtige schok waargenomen, evenals des

avonds van den 15de" ongeveer 8 uur en des middags van
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den I9 den en 21 sten Maart. Bijzondere uitwerkingen vallen

daaromtrent niet to vermelden.

't Spreekt van zelf, dat door de gebeurtenissen van deii

14eu Maart de gemoederen van het volk zeer verontrust

waren geworden. Vele meuschen vluchtten naar het strand,

weer anderen naar vlakke plaatseu, zulks uit vrees voor

noerrollende steenen.

Weer anderen, met name de menschen, die bij den Tamata

woonden, zochten ijlings hun heil in de vlueht, omdat, naar

zij zeiden, in den Tamata, een krater ontstaan was. Dit

gerucht werd echter niet bevestigd. Het voud zijn grond

in het feit, dat op een plaats, gelegen op den Tamata en

bekend onder den naam „Boekide" buitengewoon hevige

schuddingen waren waargenomen.
In de Chineesche kamp was de angst buitengewoon groot,

aangezien men door de beving het gevoel had, alsof de aarde

geheel onder de voeten weg zou zinken.

Asch en vuur uit den Ooenoeng Aivoe. Voorts werd van

verschillende zijden meegedeeld, dat op het oogcnblik der

beving de vuurberg een verhoogde werking vertoonde.

Enkelen zagen vlammen uit den krater slaan, terwiji anderen

gewageu van een zachten aschregen. Jk stip hierbij aan,

dat de vuurberg van Siaoe een steeds zichtbaar werkende

vulkaan is.

De aardbeving op Groot Sangir. Bij mijn aankomst te

Taroena op 21 Maart Week, dat de aardbeving op Groot

Sangir ontzettende uitwerkingen had gehad en dat met name
in Meualoe (landschap Taboekan) 200 menschen onder de

aarde van den ingestorten heuvel Euggono bedolven ziju,

terwiji tot hcden slechts 9 lijken zijn opgehaald.
Xaar mij werd meegedeeld van verschillende zijden, moet

de aardbeving op Groot Sangir even voor vijf uur hebben

plaats gehad. Ook hier was opgemerkt, dat de aardbeving

eerst de aarde deed golven, daarna deed schudden, waardoor

ook verseheidene personen tegen den grond waren gestagen,

terwiji eveneens de duur werd getaxeerd op 4 a 5 minuten.
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Belangrijke schade werd gemeld aan wegen, bruggen en

huizen. Merkwaardig echter juist niet in het Noordwestelijk

gedeelte van het eiland, doch in het Zuidoostelijk gedeelte.

Wei worden uit het landschap Kandhar-Taroena schuddiugen

vermeld, die schouren in wegen. bruggen en huizen veroor-

zaakten, ook wel het vallen van kasten, doch buitengcwoon

krachtig moeten de schuddingen niet geweest zijn.

Van het audere gedeelte van het eiland worden echter

krachtiger verschijnselen gemeld. In Manganitoe zijn ver-

scheidene huizen ingestort, in het Tamakosche evenecns,

tcrwijl ook van daar gemeld wordt, dat hot strand ongeveer

een halven meter is gezakt.

Voorts hadden in het Tamakosche vele aardstortingen plants.

een van welke den dood veroorzaakte van een 50-jarigen man.

De groote gouvernementsschool te Tamako is ingesrort.

Men is druk bezig met het herstellen.

Voorts zijn op Tamako verscheidene woon- en winkel-

huizen ingestort, terwijl in vele dier huizen of wiukels vrij

aanzienlijke materieele schade is aangericht.

Reizendo per boot naar Petta, zag ik dat op vele plaatsen

op den vuurberg groote aardstortingen hebben plants gehad.

Bij de kust van Kandhar, vroeger zeer steil uit zee opriizend,

heeft zich thaus door tie vole aardstortingen een soort strand

gevormd.

Voorts nam ik waar, dat vooral bij Sawang, hevige

aardstnrtingen hebben plants gehad.

Te Petta en Enemawira. Reeds dadelijk bij het aan wal

stappen te Petta, kreeg men den iudruk, dat vooral in dit

gedeelte van Taboekan de aardbeving zich had laten gevoelen.

I let strand vortoonde over eon lengte van 180 meter een

verzakking van ongeveer een meter diepte, waardoor het

hul[)postkantoor, het recherchekantoor en het kantoor dor

paketvaart (om van enkele loodsen van particuliereu niet te

spreken) bij hoog water onderliepen.

Verschillende toko-huizen waren ingestort of stonden op

instorten, de passarloods moest met dwarsbalken gestut
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worden, de grond vertoonde brecde diepe scheuren, tenvijl

op den steilen kustwand, waarlangs de weg van Petta naar

Eneniawira loopt, zware aardstortingen hadden plaats gehad.

In bijna alle toko's was schade aangericht, evenals in

vele huizen. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

Te Eneniawira was de wouing van den rarija llnaal

ingestort, evenals de pasanggraban, ecn gedeelte van net

districtskantoor, benevens verschillende woningcn.

De meeste bewoners hadden zich slechts door een over-

haaste vlncht kunnen redden. Voor hot redden van de

inboedels, in de gewone inlandschc huizen gelukkig niet

zoo bijzonder groot, was eenvoudig geen tijd. In het huis

van den radja bleef geen stuk heel. De schade wordt alleen

daar op / 2000.— geschat. Ook in de kerk werd eenige

schade aangericht, center niet van beteckenis.

De zoo aardig gelegen hoofdplaats van Taboekan scheen een

mine. Ook hier deden de diepe voren in den weg eeniirszins

vermoeden, welk een vreeselijke uitwerking de aardbeving

had gehad.

Volgens ingewonnen inlichtingen veroorzaakte de beving

te Petta en Enemawira allereerst een verticale beweging,

welke onmiddellijk overging in een horizontale. Dit blijkt

ook uit de ingestorte huizen, welke alle het uiterlijk vertoonen,

alsof ze eenvoudig van de fundamentpalen zijn genomen, om

vervolgens ernaast neergesmakt te worden.

Dit verklaart m.i. ook het feit, dat op verschillende plaatseu

het water door de verticale drukking 15 meter hoog (men

spreekt van een klapperboom hoogte) uit den grond spoot.

In dit gedeelte van Taboekan moet de beving even

voor 5 uur begonnen zijn en voortgeduurd hebben voile

10 minuten.

Op Petta bereikten mij eveneens berichten van plaatsen,

aan de noordkust van Groot Sangir gelegen. Wei wordt

hierin gewaagd van schuin-staande huizen en breede scheuren

in den grond, doch er blijkt duidelijk uit, dat de aardbeving

daar niet zoo hevig is geweest als elders op het eiland.
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Naar Menaloe. Denzelfden dag (den 24sten
) tegen den

avond reisde ik in gezelschap van den radja te paard in do

richring van Menaloe. I)e dorpen Bowongkoeloe. Sensong en

Tariangbaroe bleken eveneens nog al geleden te hebben.

Menig huis, gelukkig alle van bamboe, was ingestort; diepe

scheuren waren in den grond ontstaan, terwijl voorts op

vole plaatsen zware aardstortingen hadden plaats gehad.

Menaloe 25 Maart. Hedeninorgen kwainen wij per pranw

alhier aan. Het zoo dicht bewoonde en aanlig gelegen

Menaloe block uitgestorven. Slechts erikele personen, w.o.

do djogoegoe, kapitein-laut en penoeloeng waren tor vor-

welkoming aan het strand.

Onze eerste tocht was naar de plaats des onheils. Een

gedeelte der mooie rechte hoofdstraat doorgeloopen zgnde,

ontrolde zich plots voor ons oog het tooneel der ramp in

al zijii verschrikking. Waar eens de bloeiende kampong

Lesabe had gestaan, was nu niets anders te zien dan een

dorrende doodsvlakte, van af den voet van den 80 meter hoogen

Endongo over een uitgestrektheid van 1000 meter.

Door een ontzettende inwendige spanning, bleek die

Endongo uiteeugespat te zijn. De geweldige aardmassa was

blijkbaar hoog in de lucht opgezwiept, ora in reusachtige

aardklompen bovea de rampzalige kampong Lesabe uiteen

te vallen, alle huizen bedekkend onder een doodelijk aard-

kleed '). Negenentwintig huizen lagen bedolven, en volgens

een dadelijk na de ramp ingesteld nauwkeurig onderzoek

moesten 117 menschen daarbij hun graf gevonden hebben.

Xadat last gegeven was, om de lijken, die bloot lagen, na

met carboline te zijn bespreukeld, te doen begraven, besloten

wij een kijkje te gaan nemen boven op den berg, welke de

Het voetpad, dat er been leidde, vertoonde gapende schcuren,

sommige van meer dan een halven meter breedte en onpeil-

bare diepte.

') Zeer waarschijnlijk is dit „uiteenspatten" niet anders dan een
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Halverhoogte van den in tweeen gebarsten berg was een

terras oatstaan van 25 meter breedte. Echter niets duidde

op het bestaan van een krater; over de geheele breedte

was de grond gelijk.

Boven gekomen bleken wij ons op een smallen uitlooper

te bevinden van den Sahendaroeman, een berg, liggende in het

iniddelpunt van het eiland Groot Sangir, wTelke bij bet

volk sinds lang bekend staat als een slapende vulkaan.

Over de geheele lengteas van dozen uitlooper tot aan den

Sahendaroeman toe, waren broede, diepe spleten ontstaan,

als was diep in den grond een gew oblige spanning grweest",

welke de rampzalige explosie had tengevolge gehad.

In dit verband is het wel vermeldenswaard, dat ook op

de andero nitloopers van den Sahendaroeman zulke diepe

voren zijn ontstaan, zoo op den Hohosang een van niet

minder van 2 meter breedte.

Dit wettigt het vermoeden van ecu leek als ik, dat de

ramp een gevolg is der werking van den slapenden vulkaan.

Voor dit vermoeden is eveneens grond gelegen in het

feit, dat in de laatste maanden aan deze ramp voorafgaande,

in de plaatsen, welke in de onmiddellijke omgeving van (lien

berg zijn gelegen, herhaaldelijk aardschokken zijn waargeuo-

men, welke niet op andere plaatsen zijn gevoeld.

Eveneens is in dit verb ind merkwaardig, dat de personen

wonend in den omtrek van Menaloe, op het oogenblik der

;>ardbeving een onderaardsch gerommel hebben waargenomen.

Aard en duur d< r hrrhuj. Ook hier vernam ik, dat de

aardbeving eerst een verticale, daarna een horizoutale richting

had aangenomen, terwrjl algemecn beweenl word, dat de

beving, even voor vijf uur begonnen, 10 minuten geduurd

heeft.

Schier alle huizen, niet alleen van de kampong Lesabe,

doch ook van de kampong Bentoeng, welke met Lesabe de

negorij Menaloe vormt, zijn verwoest, evenals alle bruggen,

terwijl voorts de wcgen op verscheidene plaatsen zwaar

beschadigd zijn
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Als een bewijs van de ontzettende kracht, waarmede de

berg is uiteengespat, moge nog dienen, dat enkele klapper-

boomen, van den top van den Endongo afkomstig, aan hot

einde der aardmassa, die overal 2 a 3 meters hoog ligt,

zulks zooals reeds gezegd, over een lengte van 1000

meter en een breedte van ongeveer 150 meter, terugge-

vonden zi.jn.

Dadelijk na de ramp hebben enkelen der achtergeblevenen

onderzocht, of er wellicht nog slachtoffers te redden waren

uit de huizen, die aan den rand der aardvlakte stonden en

dus slecbts ten halve er onder waren bedolven. Het waren

slechts een vijftal huizen. Uit een daarvan kon een kindje

gered worden van twee jaar, uit een ander een jongetje

van 6 jaar, welke laatste eenigszins gewond was.

Als door een panischen schrik bevangen, waren de men-

schen met achterlating van have en goed, gevlucht naar

het gebergte.

Een nieuwe ramp. Door de hevige regens, welke na de

aardbeving hebben plaats gehad, heeft de rivier van Menaloe,

genaamd Batoenpenareng, welke tengevolge der aardbeving

was verstopt geraakt, sterk gebanjird, waardoor de geheele

negorij Menaloe is ondergeloopen en bij welke gelegenbeid

tevens de laatst overgebleven brug finaal is weggeslagen.

Bovendien zijn eveneens nieuwe moerassen ontstaan.

Berichten uit andere negorijen. Uit andere negorijen

werden eveneens berichten ontvangen omtrent de aardbeving.

Wei wordt er in gewaagd van omgevallen huizen en vallende

steenen, doch niet van persoonlijke ongevallen. Alleen op

het eiland Tehang, voor Menaloe, zijn vier menschen door

vallende steenen verpletterd.

Eveneens werd mij bericht, dat overal langs de Noord-

oostkust zware aardstortingen hebben plaats gebad. Tot nog

toe echter heeft men niet kunnen eonstatceren, dat de

zeebodem veranderd is. En in de baai van Taroena en in

die van Petta en Tamako konden de schepen langs de gewone

route binnenvallen en op de gewone plaats ankeren.
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Latere berichten 26 Maart. Visschcrs vertellen, dat op het

oogenblik der aardbeving de onderzeesche krater nabij het

eiland Mahengetang teekencn van leven heeft gegeven.

Taroena, 27 Maart 1913. Ook de rivier van Manganitoe

heeft gebanjird. De brug over de Mentage werd wegge-

slagen.

De radja's zijn aangeschreven om met den meesten spoed

wegen en bruggen, scholen enz. in orde te maken."

Den 13 den Augustus ruim elf uur werd een matig sterke

beving, waarvan blijkens de registreeringen der seismografen

op het Observatorium en te Malabar de haard in Straat

Soenda lag, in Westelijk Java en Zuidelijk Sumatra gevoeld.

In het kort Verslag der residence Lampongsche districten

over de maand Augustus 1913 lezen we:

Op den 13den van verslagmaand omstreeks 11 uur werden

schier overal in het gewest lichte aardschokken gevoeld,

die eukele minuten aanhielden. Volgens berichten van

visschers, die op dien dag op het eiland Krakatau waren,

namen deze omstreeks 10 uur v.m. een vuurzuil waar, die

uit den krater opsteeg, waarop zij een geluid aJs van een

kanonschot hoorden en daarop daarvandaan de vlucht namen.

Bij een later ingesteld onderzoek bleek aan den Noordkant

van den krater een stuk van den wand te zijn afgestort,

en dat de daaruit opstijgende wolk, die gewoonlijk wit

gekleurd is, thatis zwart was.
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rtdkanische working

— 81 —

berichten wcrden in 1913 geen verschijnselen van verhoogde

. do volgendo districte

Afdeeling- GOCVBBH.MBHT
ElLAND.

Onderaedeeling. Residentie.

Magelang. Kedoe. Java.

Teraanggoeng.

Wirosari. Semarang.

Karimoendjawa. Karimoendjawa.

Wonosari. Djokja. Java.

Sragen. Soerakarta.

Bodjonegoro. Rembang. „

Blora.

Sidoardjo. Soerabaja.

Malang. Pasoeroean.

Sembilangan. Madoera. Madoera.

Bireuen. Atjeh en Onderh. Sumatra.

Padang. Padangscho Benedenlanden.

Pain an.

Boven-Kampar. Padangsche Bovenlanden. „

Sawah Loento.

Poeardalar en Mahat.

Poclau Toedjooh. Riouw on Onderhoorigbodeii. Poelau Toedjoeh.

Anambas Eil. Anambas Eilanden.

Moeara Tembesi. Djambi. Sumatra.

Sarolangoen.

Moearatebo.

Mampawa. W. Afd. van Borneo. Borneo.

Long Irani. Z. en 0. Afd. van Borneo.

Long Howong.

Rantau.

Poeroek Tjahoe.

Malili. Celebes en Onderh. Celebes.

LXXIV 6K



Afdeeling
OF

Onderafdeeling.

GOTTVERNEMENT

Residentie.

Eiland.

Saleier. Celebes en Onderh. Saleier.

Sopeng.

Wadjo.

West Nieuw-Guinea. Amboina.

Celebes.

Nieuw-Guinea.

Batjan. Ternate en Onderh. Batjan en Obi-Eil.

Schouten eiland. Schouten eiland.



Volgens ontvangen bericht werden in 1913 geen a

waargenomen in de volgende districten.

Afdeeung GOUVEKNEMENT
ElLAND.

Ondeeafdeeling. Residentie.

Sampang. Banjoemas. Java.

Magelang. Kedoe.

Wirosari. Semarang.

Karimoendjawa. Karimoendjawa
Wonosari. Djokja. Java.

Sragen. Soerakarta.

Padangan. Rembang.
tj

Bodjonegoro. M
Blora.

Sidoardjo. Soerabaja. n
Malang. Pasoeroean.

Pasoeroean.

Sembilangan. Madoera. Madoera.

Bireuen. Atjeh en Onderh. Sumatra.

Boven Kampar. Padaii2:sche Bovenlanden. „
„ Sawah Loento. „

Kotta Baroe.

Poelau Toedjoeh. Riouw en Onderh. Poelau Toedjoeh.

Anambas Eilanden. Anambas Eilanden.

Moeara Tembesi. Djambi. Sumatra.

Sarolangoen.

Moearatebo.

Muntok. Bangka. Bangka.

Manggar. Billiton. Billiton.

Mampawa W. Aid. Borneo. Borneo.

Koealakapocas. Z. en 0. Afd. van Borneo.

Tanahboemboe.

Sampit. n
Long Iram. ,"

n



Afdeeling Go-UVERNEMENT
or OF Eiland.

Ondekafdeeling. Kesidentte.

Kandangan. Z. en 0. Afd. van Borneo. Borneo.

Koealakoeroen.

Martapoera.

Long Howong. „

Kantau. M

Poeroek Tjahoe.

Barroe. Celebes en Onderh. Celebes.

Saleier. n Saleier.

Mara. Celebes.

West Nieuw-Guinea. Amboina. Nieuw-Guinea.

Schouten eiland. Tern ate en Onderh. Schouten eiland.



AARDBEVINGSBERICHTEN.

De data der seismografische opteekening zijn ontlcend aan
do registrars van den Wiechebt seismograaf van 1000 KG.,
waarvan de resultaten maandelijks door het Kon. Magn. en

Meteor. Observatorium worden gepubliceerd.



Mocara Laboeh.

Koba.

Boekit-Tandai

Toedjoeh).

Pagw A lam.

Tandjon<?-Sakt

V\ d
. Controleur Goi

2.5 Z.

1.7 Z.

4.0 Z.

4.2 Z.

106.4

6.9 Z.

0.7 Z.

0.9 Z.

106.8

119.7

1.4 Z.

0.5 N.

.*.

l.l N. 122.0

1.5 Z. L23.5

0.9 Z.

4.2 Z.

120.1

13" 45™

' +15«30m

Sumatra.
Benkoelen,

Prean^e', Java.

(touv. Celebes

en Onderb.,

Celebes.

Menado,Celebes.

derlioori-rlu'dcn,

Ban^o-aai.

Menado, Celebes.

lieiikoeli'ii,

Menado.Celebes.

Z0« W



lanp;e trilling met onder- Tijdsopo-avc kau

idelijk \v;i;ixneeinb;ire scliok. 'IVU'irniiiftijd.

' of :i iiiiddclniariuc srliokkcn.

flinkc schokken.

Eenige lichte schokken cindi-



-™-
,

"?
Residence of

en Eiland. C

B

tijd. t>i d -

is-

Civ. Geaagheb- Makale. 3.0 Z. 119.8 Celebes en On- 13 23* 5«» — 52 ..on HI,,

derb., Celebes.
..' Pari^i. M<>nado,C,lebes. 23" 25m

23a 45m
23" :>:.-.

Dr. L. Martin. Paloe. 0.9 Z. 119.9 13 23« 20«>

Tijd. Civ. Gezag- Paruri 7.2 Z. 107.2 14 0«11» - 53

(>n40m

6u m

W*. Controlcur. Pagar Warn. 4.0 Z. 103.2 Palembang, 14 2" 46« + 14 2« 39"1

F* Controlcur.

Moeara Doea.

4.5 Z.

4.6 Z.

102.9 Benkoelen,

Palembang,

14

14

2U23m + 15

+ 1»

Mora™ Poea.

I'Mtoor te Taii- Tandjonor-Sakti. 4.2 Z. 103.1 Benkoelen,

Sumatra.
14 3*15™ + 13

Ciy.Gezagbebber Parigi. 0.9 Z. 120.1 Menado,Celebes. 17 5 u l 5m — 53

van P»rigi. 5" 80m

7
U 50m

Seba. 10.5 Z. 121.8 Timor en On- 17 21* 30^
derh., Savoe.

Civ.Gezagbebber Larantoeka. 8.3 Z. 123.0 Timor en On- 19 ± 1*0™
van Cost- Florcs derh., Plores.
Pastoor te Tan- Tandjonir-Sakti. 103.1 Benkoelen, 22 10«15» + 15

djoii»-Sakti. Sumatra.
PostLouder van Tepa. 7.9 Z. 129.6 25 4,u 15m

Babber. Babber. l 5 u 0"



" C D K

Dun, |

en aard der beweging.

Bijkomende verschrjruelen

opmerkingen.

+ 3

GO

25

N—Z.

ZO—NW.

Eenige lichte snel op elkaar

volsreiule scliokken.

1 lichte schok.

1 zware „ .

Huis kraakte, tijdsopgave onnauwkeurig.

± 30 W—0. Golfbewegin'g.
' Golving van het zinken dak en trilling

7 a 10 ZW—NO.

ZO—NW.

L lange zeer sterke schok.

1 lichte schok.

De lampen slingerden, deuren en niuien

Tijdsopgave zeer nauwkeurig.

720

3

1 lichte "

1 „

85

W—0.

+ N-Z.

2 schokken v

chokken.

+ no Zacht.

Trillingen gevolgd door vrij

hevige schokken weer ge-

volgd door trilliugt'ii.

1 zwakke schok.

Het huis kraakte, de menschen werdefl

J

ZO—NW.
I De schokken waren horizontal.

3 N—Z. 1 lichte schok. Tijd ontleend ;iun zonuestand.

Z-N.

2 a 3 Lichte schok.

3

+ w—0.

W—o.

Eenige snel achter elkaar volgen-

de hevige schokken.

Een vrij hevige schok.

Dak en soldering kraakten, lianglampen



1

Uur.

It

2H

>.7 h.sorroeiin,.lfi™.

T

Ass.-Resirlcnt Ampat-Lawang- ±3.8 Z. ±102.8
van Labat. marga's.

Maart 1913.

Controleur vanl Neira. I ko Z. I 129.9 I Ambon, Ba:

Banda.
Fd.Luit«Miantrler Djeboes.

! 1.7 Z. 105.5 Banka, Bac

N. 123.1 Menado.Colebes.



v.TM-llijUs.O.-l

3 a 4
1 Zwak

f3a4

8 N\Y ZO 1 golvende schok.

+ 30

IV laatste 2 waren stcrke

af-e-

Tijdsopsra

30 N—Z. 1 lichtc schok.

5

W— 0.

0—w. 2 schokken waarvan de

krachtis? van 4 sec. dm
2e zwak van 1 sec. dm

ri:

Kort.
"

\Y— ( ).

1 „

schok.

63

+ 2

N—Z. Een go] "**-"*

!o a 50 O—w.



A B
I en»te

Residentie of
Herlei- Seismo-

erichtgever. ^ aiirnoininys-
Gonvernement

Uur.
fnttft.

plaats. Breedte.

Gnv. en Eiland.
*|

tijd. tqd.

sz

Fd. Controleur Posso. 1.4 Z. 120.8 Menado,Celebes 11 13u 15°i -56

vast Banggaai. 1.5 Z. 123.5 Celebes en On-
derh., Banggaai.

14 I6u 45m — 67 U*5V*2f

Controleur van

Bolaang.

R. Reintjens.

Kota Mobajroe.

Menado.

0.3 N.

1.5 N.

124.0

124.8

Menado, Celebes.

U

16H51™

l 7 u 4m -72

Wd
. Controleur Gorontalo. 0.5 N. 123.1 11 16«50m - 65

Gorontalo.

Fd. Controleur POM0 . Ul 120.8 u — 56

Posthouder te

Tifoe.

Controleur van

Tifoe.

Saparoea.

3.7 Z.

3.6 Z.

126.1

128.7

Amboina, 1

1

l 6u o«

— 88

G. K. Hoffmann.

Hoofd v. plaat-

selijk bestuur.

Fd. Controleur

( )n<lmi(:inin<:

Watet, bij

Tjibadak.

Padang.

Manna.

6.9 Z. 106

! 02.il

Saparoea.

Preanger, Java.

Padangsche
Benedenlanden,

Sumatra.
Benkoelen,

16 I5ti3(jm**

22* 35m

— 12

+ 15

I5»28»H

23" 25« 5?

Manna.



komt'iiile YiM-schijn;

npinerkingen.

15 0—w. 1 lichte schok. Tijd ontlecnd aan zonnestand.

Tijdsoj)gave kan 1 min. font zijn.

ISO ZW—NO. Doorloopendc sterkc golvende

beweging. Paisoe Poeso 'kwam in hcftige bewe-

Z—w. Miitiiiv trillendc beweging.

Tijd>op-avr kan + 10 min. fout zijn.

Aardbeving op de Sangi- en Talaiul-

eilanden. Zie voor bijzonderheden

p. 70.

Tijdsopgave kan 10 mm. font zijn.

300 Eerst

0—w.
Later

N—Z.

NW-ZO.

Golfsgewijze vry sterk. Tijdsopgave kan 1 minnnt font zijn.

no 1 golvende beweging.

50 Z-N. Tijdsopgave kan 1 minnnt fout zijn.

+ 300 N—O. 3 trillende stcrke schokken.

± 60 Z— N. 1 lichte schok.

+ 3a4 2 kort op elkaar volgonde zwakke

Lichte schokken... N-Z.



April 1013.

Wed ana van kiiranti'iiofMi^cl. 7.6 Z. 107.1 I'rcanu'er, .lava. 4 12« o»** (—12)

Pastoor te Tan- Tandjonsr Sakti. 4.2 Z. 103.1 Benkoelen, 9 1 8" 40™ + 15

djniiii- Sakti.

Beaten*. in 120, Celebes en On- 12 -55

!iv.(irzaLili('i)h(M "Wai-Kaboebak. 9.6 Z. 119.4 Timor en On-
derh., Soemba.

13 Nl "1 — 52

( U't'rohMu-' 'v.u Benteng. 6.1 Z. 120.5 Celebes en On- 17 21" 54'" — 55

derh., Saleier.

G. E. Hoffmann Ond.^oenoeng 6.9 Z. 106.0 Preanger, Java. 18 11 '
Cm""* (- 12)

Controleur.

bij Tjihadak.

8.2 Z. 112.7 Pasoeroean.Java. 24 8 u 15m** Su

7.6 Z. 2 1 ± Su

Kepandjen.

Pol
j

tie
:
:,?;ent Keb0emen ' 7.7 Z. 109.6 Kedoe, Java. 24 8«15»**

Sokromo. 1

PatihvaiiKeboe- 24

;Sb ''"
,J
" 8.2 Z.

112.7

Madioen, Java. 24

24

Controleur te karanijanjar. 111.0 Kedoe, Java. 21 S Ul 6m**

Controleur van Denpasar. 8.7 Z. BalienLombok, 2 1 8° 20"
Bali.

7.9 Z. 113.5 2t l 2u o»** — 34

Kroetjil.
|

Fd. Controleur Posso. 120.8 Menado, Celebes. _ 56

(li. ('. Pattipi- j Neira. 4.5 Z. U9.9 Amboina, Neira. 30 18-15- — 43



Duur.

C

Richting.

D

en aard der beweging.

BijkdiiK'iidc verschijnselen

opmerkingen.

60 H-Z.

± . 0—w.

Respect.

± 3 w_o.

± 2 0—w.

+ 30 NO—ZW.

± 2 Z-N.

0—w.

Ken paar K-Z.

15

o—w.

Een paar
S<toii,|,.„.

Vertikaal.

tamelijk sterke seho

zivr lichte trilliimvu.

liclite schokken.

o zwakke scliokkc

2 laugzame schokken.

Lichte schokken.

3 lichte schokken.

I lichte schok.

JTijd vrij nauwkeurig.



Residentio of

Gcmvernement

I). B. Starren- Jende. 2.4 Z. 134.5 Ternate en On- 8 1 7u 15m
burg. derh., Roon.

Wd. Civiel Ge- Banggaai. 1 5 Z. 123.5 Celebes en Ou- 9 18«53»
zaghebber. derb., Celebes.

Civ.Gezaghebber Bocngkoe. 2.5 Z. 121.9 10 6U 50'"

Controleur van Loeboek Ba- 0.3 Z. 100.0 Padangsche 15 18*45-
Manindjau. soeng. Benedenlanden,

Sumatra's West-
kust.

Civ.Gezaghebbei Poelau Tello. 0.0 Z. 98.3 Padangsche 19
Batoe Eilanden. Benedenlanden,

Batoe Eilanden.

HoofdvanPlaat- Padang. 1.0 Z. 100.3 Padangsche 19 18n 30-
selijk Bestuur. Benedenlanden,

Sumatra.
Lichtopzicbter. Poeloe Bodjo. 0.2 N. 99.4 Padangsche

Benedenlanden,

Poelo Bodjo.

19 18«45-

Controleur. Taloe. 99.9 Padangsche
Bovenlanden,

Sumatra.

19 18*15-

Schrijver b/d. Loeboek Ba- 100.0
Controleur.

Hoofd-Adwini- Portl. Cement- 1.0 z. 100.3 Padangsche
Benedenlanden,

19 18u 33-

Ceiuentfabriek. [lidarocinr. Sumatra.
Control' or. Taloe. 0.2 N. 99.9 Padangsche

Bovenlanden,
21 23« 25-

1.4 Z. 120.8 Menado,Celebes. 2:) 2in -
Taloe. 0.2 N. 99.9 Padangsche

Bovenlanden,

Sumatra.

27 18" 0-

Mijiibouw Maat- Lebong Tandai. 3.0 Z. 101.9 Benkoelen, 3U 2u om
sebappij. Sumatra.



aard der beweging.

± 3 ZW—NO. Zwak horizontal

Z-N.

N—Z. 1 zwakke schok. Tijdsopgave onnauwkeurig.

+ 60

rf- 2i Lichte trilling van

rilling van

Kopjes op Uriel vielen om.

1 N—Z.

eenige sec.

1 vnj hevige schok.

±180 ZO—NW. Zwaar, golvende daarna een hori-

zontal beweging.

Veroorzaakte geen schade.

±120
., Hevig. Heftig gekraak en hevige schomineling

van het houten controleurshuis.

2 W—0.

o-w.

ZO—NW.

Zacht. Het dak kraakte.

Met onderaardsch gerommel.

± 15 Niet hevig.

schok van ± 30 sec.

Het huis schommelde.

i 10

N—0.

ZO—NW.
Vrij hevig verticaal.

Yrij hevig. Het huis schommelde en kraakte.

LXX1V
=- =

7k.



A «
Residentie of

Herlei Seismo-

Bericktgever Waarnemings-
Breed*.

oost
| Crouverneuient

Grw. en Eiland.

1

1

Uur.

•s-

^Jatavia^

J. H. Berkhuy-

Kampong Ban

Pandjaloe.

J. H. Berkhuy

A >-.- K.-sid.>nt

Taloe. 0.2 N. 99.9 Padangsche
Bovcnlanden,

5 3u o ra + 27

„Van Overstra-

8.2 Z.

0.9 Z.

112.7

120.1

Pasoeroean,.Tava.

Menado,Celebes. 12

23" 7 m**

± IS«0»
(- 12)

11" 42«j

Lebak Parai. 6.6 Z. 106.4 Bantam, Java. 24

25 15*40™

+ L

Toeren. 8.2 Z. 112.7 Pasoeroean,Java. 25 (- 12) I9u im 11'.

"1
-

Panel j aloe.

Lebak Pa

Kendari.

1'atjiti.ii.

Celebes en On-
derli., Celebes.

Madioen, Java.

van Borneo,

Borneo.

102.9 Benkoelen,

3 9u om** (— 12) 8.45- J\

3 8M0—

3 2U«H5>»**

15« 28" + 2

7 10u 30m** (- 12)

14 liniom -63

15 7u5 8m** (- 12)

16 22« 10™ — 34

19 »"•" + 15 10* 45m 6".



-
c

Richtiug.

D

Iutensitoit

en aard der beweging.

E

Bijkomende verschijnselen

opinerkingeu.

Het huis schomrnelde.

Korte doffe slag.

Tijdsopgave kan 10 min. fout zijn.

(icluid tils van lichten .louder ging vooraf.



Residentie of

Gouvernement

Juli 1913 (vervolg).

Amboina, 21 2»30™ — 81

Boeroe.

Amboina,Banda. 21 — 93

Ternate en On- ;jo —136
derh., Nieuw-

Pekalongan, 31 ± 5u (— 12)

Celebes en On- 31 17M0m — 67

derh., Celebes.

Atjeh en On- 31

derh., Sumatra.
|

Amboina,Banda. 5 6u 5m _ 93

Amboina, Babar. 7

7»45m

8u 20
m

ll u 15m

— 91

Timor en On- 7 7»58» — 83

derh., Dammer.
Amboina, Babar. '

28« 10- — 91

Amboina. 7 7 u !- -93

Pasoeroean, 8 9u 40m** (— 12)

Preanger, Java.

13

+ 12n

m**

Batavia, Java.

Batavia, Java. llu+Qm**



Intensiteit

ird der beweging.

Hijkiiiiirinlc verschijaselen

opmerkingen.

± 6 O-W.

+ 1 1 vertikale hevige schok.

0—w.

2 a :; ZO—NW. 1 lie lite schok.

0—w.

N—Z.

+ 8

W—0.

W—0.

Yerscheidcne horizontalc vrij

Vrij hevige horizontal schokken.

Horizontaal vrij hevig.

Yerscheidene snel achter elkander

wdgende hori/.ontale schokken.

Verscheidene horizontalc lichte

schokken.

Ben tamclijk hevige schok.

Hanglampen bevvogei
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Gouvernement
j

a

Augustus 1913 (vervolg).

Controleur.

J. Reuscken-

Pandeglang.

Resident.

Batoe Kadja. 4.1 Z. 104.1

WWepant. 6.7 Z. 105.2

Plered. 6.6 Z. 107.4

Sairalaliurang. 6.7 Z. 107.6

TandjongRadja. 3.3 Z. 10 k5

Ucimasdeni:-

klok.

L'oerwakarta.

6.2 Z.

6.6 Z.

6.3 Z.

107.5

107.6

Batavia.

Tjipetir.

6.1 Z.

7.0 Z.

106.8

I'andeglang. 6.8 Z. 106.1

Serang. 106.2

Buitenzorg.

Rangkasbitoeng

6.8 Z.

6.6 Z.

6.4 Z.

'£

Artana, (Soeka- 6.9 Z. 107.0

TjUmdak!
1 ''' 7.5 Z.

IS

Ond. Friesland

(Radjamandala)

Lebak-Parai.

6.8 Z.

6.6 Z.

107.3

106.4

! 11*40>«

Bantam, Java.



Bijknmemle ver.sehijnselei

opmerkingen.

+ 60

Zware aardschokken.

± 00 N-W. Zwak.

+ 2 Hevig.

+ 120 Zwak.

± 90 NW—ZO.

+ 20

± 00
N-O.
0.

«-*.

ZW—NO.
W—o.

0—w.

Matige horizon talc schokken.

1 rain. 15 Lichte schokken.

Kr„i,v

4- 30
'

N—Z.

NW—ZO.
ZO—NW.

Yrij hevig kort op elkaar vol-

± 20 Vrij sterk.

+ 90 N - Z.

+ 60

± 90

+ 120

W—

6

N—Z.

N-Z.

Midden schokken zeer hevig.

± 10 NW—ZO. Korkontaal Umcljjk sterk.

\



A B

Grw.

(ronvernement

en Eiland. | ujT' %*"
|

i

tVss.-Wedana v.! Ka

Wedana van Taradjoe. 7.3 Z.

Taradjoe.

H. Veen Jr. Tjikorai. 7.4 Z.

Admin istruteur
, Kawo l)oel:uiir.

Inoek
|Xiim!U10ek



en iianl der beweging.

G 0—W. Twee matige schokken.

± 60 NO—ZW. Zwak.

120 W—0. Sterke uol\ elide bewcgin"-.

30 Zwak

+ 120 NW—ZO.

± 17 0—w. Een zwakke schok.

+ 30
W—0.
O-w.

Een zwakke trilling.

Zwire taring

±120
()— w.
N—Z.

Hevige schokken.

Herig.

Aarde "olt'de zichtbaar.

120 NO—ZW. Sterk

Zwak.

± 2 ZO—NW.



van Bwool.

H. Veen Jr.

G. E. Hoffmann.

Tjikorai.

Cinonoenti; Walei

gaparna.

Rawa Doelang

Ternate en On- 16

derh., Nieuw-
Guinea.

Benkoelen, 17

Sumatra.

Celebes en On- 21

derh., Celebes.

nboina,BandaJ 2i

13* 5" -110

5«20m + 15

4u o- - 84

— 1)2

c«:>o™** (- 12)

15 u 15m** (- 12)

18«56«»**

18u45m**

19u 0-**

18u57m**
18u45m«*

18u5 2m**

2 °U3 °m**

I-]. Hrniard.

Fastoor. 1 13b Eli.-likoellM!,

Sumat
Preanger, Java. 1 l<)u35«n**

1 LD U :

J
, !
m**

Amboina, Babar.i 6 23" 4m

** Midden Java Tijd.



aard der beweging.

Bijkomendo ver.-rliijnsil

opmerkingen.

+ 1

±30 N—0.

± 10 W— 0. Vijf zware horizontals schokkcn.

+ 30
'

z.

BoriKmUI. Hchte «h.t

Hangende voorworpen bewogen zich,

± 1 B-W. Korto lichte sohok.

l zwiep.en.

Kort

± 40

± 15

± 5

Licht.

oi'.kU' horizontule scliokken.

W—0.

0.

± 10 N—Z.

w-o.
Zeer korte trilling.

Vrij hevig.

Zwak.± 60 o—w.

1

2 mm. 15

+ 6

0—w.

z—zw.

° o-,,

\ nj Imvigi: horizontal scbok.

Lichte trilhnsren.



Opsrichter

W. C. Delcker!

( 'iv.fn'Ziighebbor

Tandjong Sakti.

Tegal.

Paleleh.

4.2 Z.

6.9 Z.

4.5 Z.

1.1 N.

103.1

109.1

129.9

Benkoelen,

Sumatra.

B;ili on Lombok,
Lombok.

Pekalongan,

Amboiiiii, Xeira.

7

7 10* 0™

12u Om**

7» 10™

12u m

+ 15

Ass.-Resident. Patjitan. 8.2 Z. IIU Madioen, Java. 17 ,su iS m** (- l«)

Coutroleur. Dongpda. 0.7 Z. 119.7 Menado, Celebes. 18 - 52

B. Starrenburg.

Singkel.

Jende.

2.4 N.

U z.

97.8

134.5

Atjeh ea On-
derh., Sumatra.

Ternato, Roon. 22 20" 8m

+"

Coutroleur van Gorontalo. 0.5 N. 123.1 Menado.Celebes. 24 11" 8- _ 65

Civ.Gezaghebber
j Titidoe.

CiviH (iewiir-* Hollandia. 2.6 Z. 140.7 Ternatc, en On-
(iciho')fiu hrdcu.

;M 11" 2»

_;36

October 1913.

l " N.

z.

120.9

7. Z.

±100.3

107.9

Menado, Celebes. 1 17 n 0m — 57

Padangscbe
Benedenliindcn,

I5»50ra

15u 48m

+ 26

Preanger, Java. 11 12u54m** (- 12)



rocd voelbnar, niet op te <*even

wclkon aard.

Z—N. Sterke srolfbewceine.

Z—N. ?

w o.

Schiiildiiio' vrij

Vrij sterke tril

sterk.

Vrij sterk kraken van 1

De •i.anlbt'V in»- lioonlr

Sclu'iircn van cement en

toko's.

N—Z.

NW—ZO.

Eon horizon*

Vrij krachtiff.

he.ige

ZW—NO. Zeer sterk.
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(i\.( It /nu'hrhht'i Toli-Toli. 1.0 N. 120.9 Menado,Celebes 20 6- m — 57

Tjibalioeng. ±6.4Z + 105.9 Bantam, Java. 21 I2u 30m** (— 12)

Gorontalo. 0.5 N. Menado,Celebes
Civ.Gezajrhebber Toli-Toli. 1.0 N. 120^9 !: 15* 0- — 57

iTveen/'
° ''

Tjikorai. 7.4 Z. 107.9 Preanger, .lava. 23 511 |.|) in**

tM
i,d2r*'

PagOgO La^ie ±9.9Z + 120.0 Timor en On-
derh., Soemba.

24 4»20m

0.6 Z. 27 7u47m — 83
derb., Seki.

Telok Dalam. 1.8 Z. 97.9 Padangsche 29 8 u m + 35
Zmd-Nias. Benedenlanden,

Zuid-Nias.
\V.VVcll)oni,('iv. Poelan Tello. 0.0 98.3 Padangsche 29 llnll"" i

+
benedenlanden,

Sumatra.

^ZubbNias™"
Telok Dalam. 1.8 Z. 97.9 Padangscbe 29 lin 5m + 35

Zuid-Nias.
Radjo Nando. laloc. 0.2 N.

1

BoTCnlandcn,

29 ll«30m + 27

Ucntopzichter Poelo Bodjo. 99.4

tlX!li,,,
29 11M.- + 29

Controleui van AndalasSoengai- 0.4 Z. 99.9

Poelo Bodjo.

29 12° 0« + 28
Maniudjau. limau. Benedenlanden,

Controleur van Telok Dalam. 1.8 Z. 97.9 Padangsche 29 15u 50* + 35

Benedenlanden,

W.Welborn.Civ. Poelo Tello. 0.0 98.3
Zuid-Nias.

Padangsche 29 lfi» (jm + 29
Benedenlanden,

Poelo Tello.



i aard der beweging.

8 w—o. Niet sterk, trillingen.

3 ZO—NW. Lichte schokken.

15

N—Z.

w-o.

NO—ZW.

Niet sterke', trillingen.

Vrij sterk.

Een golvende hewe-in-.

De trillingen haddeii pla

flink regende.

Een vooruitgaand geraas

groote bijenzwerin.

,s 1^1 het

N—Z. Horizonta.-.l, inatig sterk. Tijd kan hoogstens 10 ini u,e» fou. +.

Z—N. Lichte scliok.

Regelmatige beweging.

Vrij sterke sehok.

Sterke sehonimeliiti: der

boil wile woningen.

op palen ge-

90 ZO—NW. /.ua.ir hori/.ontaal.

+ 120

i Z—N.

Hevige schokken.



November 1913.

szaghebber. Benedenlanden.

Poelo Tello.

Ternate.

Menado,Celebes.

derh., Celebes.

Menado.Celebes. ]

Glebes, en On-
derh., Celebes.

(iv.C/.auh.hhrr Makal

van Makale. :

HoofdPlaatselijklPadanj



Uijk..iiK.'ii<l< ver.>.'|iijii> t -l t i,

Vertikaal vrij sterk.

X\\;ik liorizontaal.ZW—NO.

Flinke schommehng.

Niet sterk.

Z-N.

io N-Z. Zeer lichte golvendc beweging.

5

2 KW-ZO
Matige golving.

L5 w

Ken lichte schok.

15 N-Z. Vr$ heTig.

10
NO—ZW.
N-NW.
N-Z.

Lichte scbokken.

Horizontal, vrij Levi-

Regelmatige horizontal schok-

ste zeer sterk.

I'ijil kan luxigsteiis in mill, tout zijn

ivakke scbokken en

r llinke scbokken,



December

Controleur. Tidore.

S. Leefmans,

Entomoloog.
Controleur van

Ponorogo.

G. Holstra.

Bendo Redjo
bij Blitar.

Poeloeng.

Teruate en On-
flerhooriii-lu'den,

Tidore.

Tern ate en On-
derhoorighcden,

8

23" Om

22u 57m

— 75

Kediri, Java. 16 - -

Pasoeroean.Java. Hi 15u (jm** (— 12)

17

17 2" 30m**

Kediri, Java. 17 8«40*«

Madioen, Java. 17 2u30m**

Benkoelen, 1<) 8" 25m + 15



aard der beweging.

I'.ijki-mi'iiik' vt'rschijnselcu

opmerkingen.

Vrij lievig.

Horizontal, matig

llevi'a: jiardscliok.

Twee vrij zwakke schokke.

eeii vrij Uevige.

Twee schokken.

•reregeiul. daarna

onderaardsch gerom

Tijdsopsjave vrij nauw

Huis, kerk en sets,.., I k ranks. mi



Bekende en merkwaardige Indische planten

in gekleurde afbeeldingen door Dr. Z. Kamerling

met korten begeleidenden tekst

VAN

D. DE VISSER SMITS.

Averrhoa Bilimbi L.

Deze boom wordt op Java vaak aangeplant en is ook

hier en daar verwilderd aangetroffen.

Waarschijnlijk is hij afkomstig uit tropisch Amerika evenals

talrijke in den Indischen Archipel algemeen voorkomende

planten. De meest gebruikte inlandsche naam is Belimbing

asem (mal.) in tegenstelliug met de Belimbing manis

(A. Carambola L.) die veel grootere vruchten heeft, welke

uit de hand worden gegeten.

A. Bilimbi behoort thuis in het regenwoud, waarop de

minder sterke vertakking wijst en het feit, dat de bladeren

in grooten getale aan het einde der lange naakte takken

opeengedrongen zijn.

De bloempluimen komen uit stam en takken te voorschijn.

Dit verschijnsel der cauliflorie hangt wellicht samen met

het weinig ontwikkeld zijn van den schors, wat bij vele

boomen van het regenwoud opvalt.

De bloemen zijn purper door de klcur der kroonbladen,

welke spoedig afvallen, terwijl de kelkbladen daarna nog

lang blijven zitten. De tien meeldraden zijn alien vruchtbaar

en staan in twee kransenvan vijf, welke in grootte verscMIleo.

De vijf stempels, welke op het ondiep gevoorde 5 deelige

vruchtbeginsel zitten, zijn bij de rijpende vrucht nog intact.
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De vmchten zijn hoogstens 6 a 7 c.M. lang en smaken
scherp zuur.

De bladeren zijn samengesteld, oneven gevind en bestaan

hoogstens uit 18 jukken.

De blaadjes van dit samengestelde blad zijn eirond of

langwerpig met rechten of scheeven voet en toegespitsten

top, vedernervig met randnerf.

Het verschijnsel der heterostylie, een kenmerk der Oxali-

daceae, ontbreekt bij deze soort, wat een duidelijk verschil

oplevert met de reeds genoemde A. Carambola L. die hetero-

distyl is. De boomvorm komt bij deze familie hoogst zelden

voor, vandaar dan ook dat Averrhoa de aandacht trekt

van den westerschen plantenkenner, die nooit anders dan

kruidachtige klaverzuring-soorten heeft gezien.

Amorphophallus variabilis Blumb.

Deze kruidachtige plant wordt door de inlanders vaak

„Kembang bangke" (mal.) genoemd en door de Europeanen

„Slangenblad" naar aanleiding van de eigenaardige vlekken

van blad- en bloeistengels. De soortnaam „ variabilis" heeft

betrekking op de bloeischeede welke den bloeikolf peperhuis-

vormig omgeeft en bij de verschillende exemplaren wat

vorni en teekening betreft nogal uiteenloopt. In de omgeving

van Batavia is ze zeer algemeen, overal in paggers op

begraatplaatsen en dergelijke stand])laatsen treft men haar

aan. De plaat vertoont een bloeikolf, waaromheen aan de

basis een bloeischeede, en een pas ontloken blad. In den

grond heeft de plant een knol, die echter nooit bloei- en

liladstrngt'l tegelijk draagt. Wannecr een knol een bloem-

stengel heeft voortgebracht, en de bloei is afgeloopeu, terwijl

de besvruchten zijugerijpt, vordroogtdebloeikolf-steel. Meestal

duurt het dan eenigen tijd voor de knol opnieuw uitloopt,

maar als dit gebeurt verschijnt er een blad.

Het in de bloeischeede verborgen gedeelte van de bloeikolf

draagt een groot aantal eenslachtige bloemen. Aan de basis



van de kolf zitten een groot aantal vrouwelijke bloemen,

zonder bloenibekleedselen en alleen bestaande uit een stamper,

welke bestaat uit een vruchtbeginsel met een meest zittenden

tweelobbigen stempel. De mannelijke bloemen zitten boven de

vrouwelijke aan de bloeias en bestaan uit dicht opeenge-

drongen meeldraden met gele helmknoppen, die met twee

porien openspringen. Boven deze bloemen is de bloeias kaal

en nog iets hooger volgt een sterk verdikt en puntig toeloopend

gedeelte, dat helder geel gekleurd is. Bij pas ontloken

bloeikolven is dit laatste deel glad van oppervlak. Later

begint het rimpelig te worden, terwijl 't dan nog steeds zijn

functie, het lokken van kleine aaskevers voor de bestuiving,

uitoefent, want tegen den avond verspreidt dit deel een

zeer sterke aaslucht. De maleische naam „krengen-bloem"

is werkelijk zeer goed gekozen.

Volgens Dr. Koningsberger is een der bestuivers Philanthus

crassicornis uit de fam. der Kortschildkevers. Een ander

kevertje, dat men ook vaak in de bloeischeede aantreft,

behoort tot de Nitidulae.

Volgens Hetne: „De nuttige planten van Ned. 0. Indie"

is de knol oneetbaar, maar worden alle groene deelen en

de rijpe vruchten in sajoer gekookt; de Stengels eveneens,

doch nadat de harde buitenlaag daarvan is afgeschraapt.

De bladeren worden wel als voedsel aan ikan goerami gegeven.

De scherpe brandende smaak, die de meeste deelen van

deze plant eigen is, vormt een kenmerk van vele Aroideeen.

Vroeger meende men, dat dit veroorzaakt werd door de

intracellulaire kristallen van kalkoxalaat, welke zoo algemeen

in de weefsels dier planten voorkomen. Volgens de onder-

zoekingen van Lewin is deze verklaring niet de juiste,

want gekookte knollen en bladeren smaken niet scherp,

terwijl de naaldvormige kristallen van bovengenoemde stof

dan nog geheel onopgelost zijn. De verklaring zou deze

zijn, dat de raphiden het slijmvlies wel wondeu, doch dat de

prikkelende pijn veroorzaakt wordt door naast deze kristallen in

de eel aanwezige giften, welke door het koken worden omgezet.



AAORPHOPHALLUS VARIABILIS Blun



Antigonon Leptopus Hook, et Arn.

Een bekende sierplant uit West-Mexiko afkomstig, welke

})ij de Europeanen algemeen bekend is onder den naam

„Roodo Bruidstrauen". In de botanische tuinen van Europa

wordt dit kruid gekweokt in de warmo kas. torwijl men bet

bier bijna in iederen tuin aantreft. Zoo op t eerste gezicht

houdt men deze plant voor eenjanu of hoogstens tweejarig;

't is echter een overblijvende meerjarige.

De bloeiwijzen lijken oppervlakkig beschouwd trossen,

doch 't is een samengestelde bloeiwijze en wel een tros-

vormige vereeniging van eentakkige bijsrhermen. De assen

der bloeiwijzen eindigen in een aantal ranken, met behulp

waarvan de plant zich vastklemt aan de voorwerpen waar-

tegen zij opklimt. Juist deze bloeiwijzen zijn zeer los en

sierlijk, waardoor deze plant meer dan menige andere haar

naam „Sierplant" verdient. Hot opengaan der bloemen

sohrijdt voort van de basis der bloeiwijze naar den top, wat

op de plaat zeer duidelijk zichtbaar is, evenals het feit, dat

de bloeiwijzen okselstandig zijn. De bloernen hebben een

helder rose bloemdek, dat vijfbladig is en losbladig, want aan

de basis zijn de bloenidekdeelen niet mot elkaar vergroeid.

De twee buitenste deelen van het bloemdek zijn grooter

dan de overige. Een der bloemdek-deelen wordt voor de

helft door een ander gedekt en is iets kleiner dan de twee

buitenste en de twee geheel door de andere bloenidekdeelen

gedekte bloemdekbladen zijn 't kleinst. Wat de voortplan-

tingsorganen betrcft merken we op, dat de bloemen twee-

slachtig zijn. De meeldraden, acht in getal, zijn met de basis

der helmdraden tot een buis vergroeid, die tusscheu de

onvergroeide deelen dor helmdraden een toegespitste tand

draagt, zoodat er in 't geheel 8 van zulke tanden voorkomen.

De rug der helmdraden is met roode klierharen bezet.

De gele helmknoppen zijn in hun midden en dus eenigszins

beweeglijk op den helmdraad bevestigd. Ze springen met

overlangsche spleten open. De stamper is volledig en bestaat
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uit een bovenstandig, driekantig vruchtbeginsel, drie stijlen

en drie sikkelvormige stempels. De stelen der bloemen

zijn geleed in een gekleurd en vliezig gedeelte, dat een

deel van den bloembodem is, en de eigenlijke bloemsteel.

De Stengels zijn kantig, taai en zeer buigzaam en

gevuld met wit merg. De bladeren staan verspreid, zijn

duidelijk gesteeld, terwijl de scheede ontbreekt. De bladschijf

bezit gekroesde randen, is aan de spits duidelijk nmcronaat en

heeft een niervormig gelobden voet. Jonge bladeren ver-

toonen duidelijk de anthocyaan-kleuring.

Van deze plant komen ook witte bloem-varieteiten voor.

't Gebeurt echter meermalen, dat men uit zaad, gewonnen

van witte bruidstranen, weer roode krijgt, een bekend

verschijnsel bij kleurvarieteiten.

De witte varieteit van de roode bruidstranen wordt wel

eens verward met de echte witte bruidstranen, die tot de

familie der Convolvulaceeen behooren (Porana volubilis).



ANTIGONON LEPTOFUS Hook, et Am.



HONDERD VOORDRACHTSAVONDEN.

Oeschiedenis der afdeeling der K. N. V. voor

voordrachten met debat

DOOR

W. VAN BEMMELEN.

Een voordracht is soms een gebeurtenis, die vvaard is om
hi de annalon der geschiedenis aangeteekend to worden.

hetzij dat de spreker voor het eerst mededeeling doet van

gloednieuwe, de wercldloop veranderde uitkomsten van ondor-

zoek, hetzij dat hij door vimr van voordracht of scattering-

van proeven zijn gehoor meesleept en verbaast. Het debat

kan ook voor den voordrager geheel nieuwe gezichtspunten

openen, of tot bloedig tumult aanleiding geven, wat historia

bcide getrouwelijk zal opteekenen.

Zulk een gebeurtenis heeft onze afdeeling niet in haar

geschiedboek (in casu een sirapel schoolschrift) op mogen

teekenen, en geen der leden zal het verwacht hebben.

Maar een honderdtal voordrachten in ruim elf jaren ge-

houden, dit is niet een belangrijke gebeurtenis, maar een

belaugrijk verschijnsel op lokaal werenschappelijk gebiud,

wel waard om nader beschouwd te worden.

Voor 1903, het stichtingsjaar van doze afdeeling, was het

de gewoonte geweest, dat op de Bestuursvergaderingen door

de leden Mededeelingen werden gedaan, zoowelover uitkomsten

van eigen onderzoek, als over belangrijke vvetenschappelijke

gebeurtenissen van den dag. Daar naast vonden enkele

malen 's jaars openbare voordrachten voor de leden der

Vereeniging plaats, gehouden, zoowel door bestuursleden,

als andere sprekers.
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Hiermee waren evenwel sommige medici niet tevreden;

zij verlangden, zooals Dr. Kiewiet de Jonge in de Bestuurs-

vergadering van 8 Januari 1903 uitsprak, naderen omgang

met beoefenaars der natuurwetenschappen, daar het uitsluitend

omgaan met vakgenooten ecuzijdigheid kweekt. Dr. de Haan

en hij hadden reeds stappen gedaan tot oprichting eener

afzonderlijke debating-club, maar aansluiting met de K. N. V.

werd wenschelijk geacht.

Gelukkig dat aan dat laatste beginsel is vastgehouden en

niet afscheiding is ontstaan, waar samenwcrking mogelijk

en vruchtbaar is gebleken.

Xa veel discussie, die verkort in de gedrukto notulen der

bewuste Januari-vergadering weergegeven is, kwam men tot

het besluit, dat ecn afdeeling van het Bestuur zou gevormd

worden, waarvan die Bestuursleden leden zouden zijn, die

zich verbonden een voordraeht te houden. Gcwone leden der

K. N. V. zouden tot leden dezer afdeeling benoemd kunnen

worden, mits zich tot het houden van een spreekbcurt

volgens rooster verplichtende.

Bestuursleden zouden verder vrijen toegang hebben, maar

anderen zouden enkel met toestemmiug van den spreker binnen-

geleid kunnen worden. Men wilde vrij zijn, vrijelijk zijn meening

kunnen zeggen en daarom zeker zijn, dat geen gewantrouwde

profanen den kring binnen konden komen. Verder werd

besloten, dat telkens de spreker van de vorige bijeenkomst als

voorzitter zou optreden en de secretaris der Vereoniging het

weinige administratieve werk der Afdeeling op zich zou nemen.

Verdere regelingen werden opzettelijk niet getroffen om
door vrijheid een lang leven mogelijk te maken.

Geenszins was toch bij alle bestuursleden de overtuiging

gevestigd, dat aan deze afdeeling dat lange leven zou beschoren

zijn. Vooral ons Buitenzorgsch lid, Dr. Kondjgsberukh was

pessimistisch gestemd, slechte ervaringen als hij had gehad

met zulke vereenigingen te Buitenzorg.

Het is wel een merkwaardig verschijnsel van verschil in

lokale toestauden, dat inderdaad een dergelijke vereeniging,
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tot het houden van voordrachten met debat, tc Baitenzorg

geen levensvalbaaiheid scliijui t(> kunneii \ crkiij-ren, want in

de laatste jaren is wedcr con rwootal malon i!o pairing aldaar

hernienwd, maar het is na aanvankelijk slagen toch weer op

mislukking uitgeloopen.

Het is moeilijk oin de oorzaak van dat verschil op te

sporen. De stichting van bet Departement van Landbouw
kan niet de oorzaak zijn, want do eerste pogiug bad voor

do oprichting van dat Departement plaats. Evonmin kan

het zijn, dat de onderlinge ambtelijke verhoudingen con

onunnsligen invloed uitoefenen, daar die to Batavia tusschen

do wetensrliappolijke inonsclion van vorscliillondo cateirorieon

even goed bestaan. Goen andero oorzaken kan ik vinden,

dan do omstandigheid, dat Ibiitenzorg klcin is vorgeleken bij

Batavia tenvijl het Bniteuzorgsche wetonschappelijk publiek

eerder grooter is, en voorts, dat de Bataviascbo Afdeeling

door eon moedervereeniging gerugsteund wordt.

Heeft dan het feit, dat onze afdeeling thans, na een mini

elfjarig bestaan, in bloeienden toestand haar honderdstcn

voordrarhtsavond kan vieren, do possimisrisclio \ oorspellingen,

in 1903 geuit, glansrijk gelogenstraft, toch moet bekend

worden, dat or een tijd van malaise is geweest.

Men heeft de goede gewoonte aangenomen om telkens de

namen der opgekomen leden en geintroduceerdon aan to

teekenen, zoodat het mogelijk is eon statistiok over het

bozoek op te maken. Jammer dat, zo niet geheel compleet

kan /ijn. Eerst op de 5de bijecnkoinst is de toenmalig'-

secretaris, Dr. Tjeenk Willixk, daarmoo aangevangon.

Ik herinner mij echter, dat op de eerste bijeenkomst, waarop

Dr. de Haan- als Bpreker optrad met hot onderwerp

..Do gonooskiimlc als natoorweteiisehap" ongoveer een 20

personen aanwozig waren. Ook do 3 volgende sprekers

baddon con gehoor van 15 20 menschen. Later is nog een

paar niaal verznimd do aanwezigen te vermelden, bovendien

on dat is wcl jammer, ontlirokon ze voor zes bijeenkomsten,

die in de maanden April -November 1912 plaats vonden.
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Slechts van een dier bijeenkomsten teekende ik toevallig

het aantal aan, terwiji ik mij herinner, dat de overige vijf

vergaderingon zich noch door zeer groot, uoch door zeer

geringe opkomst kenmerkten.

De lijn van het bczoekersaantal, die ik volgens deze

opgaven heb kunnen trekken, vertoont enkclr o|i\-allnidlieden.

Ten eerste sominigv i>ieken: vcrgaderingen met meer dan

20 toehoorders.

Die in 1904 was de bijoenkomst. waar Figke sprak over

de nieuwe stralen, die toen, na de ontdekking van het

radium, zich in een bijzonder groote brhmu-sielling \ erheugden.

In 1913 was het de nieuwe natuurkundige wereldbeschou-

wing, die door de invoering- van het lieirekkelijkheids-

beginsel van Einstein, in het leven was geroepen, terwiji

tenslotte kortgeleden de gedeeltelijke vernieling van den

kathedraal van Rheims en de architectonische beschouwingen

daaraan vastucknoopt, naast veel leden, verstdieidene u'ci'ntro-

duceeerde dames en heeren trok.

Er zijn echter in de lijn van het bezoekersgetal ook

benedenwaarts gerichte pieken op te merken.

Zoo die in December van het eerste jaar, in 1903, toen

de spreker absent was en de Heer Kiewiet de Jonge voor

een tweetal toehoorders, enkele korte mededeelingen deed.

In 1909 daalde de belangstelling- en werd zelfs een der

bijeenkomsten wegens te geringe opkomst uitgesteld.

Zelf toen in Europa vertoevende, is het mij onmogelijk de

oorzaak van die verminderde belangstelling- volg-ens eigen

oordeel na te gaan.

De teleurstelling van hot gedwongen uitstel trot juist een

van de raeest gewilde sprekers der Afdeeling. zoodat die

vermindering' in belangstelling- algemeone oorzaken moet

gehad hebben.

Zij bleef in de twee volgende jaren nog aanhouden en

eerst in 1912 kwam er verbeteriug, die ik hoop, dat blijvend

zal zijn.

In de Januari vergadering van het jaar 1903, waar de
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oprichting der afdeeling werd besproken, uitte de toenmalige

secretaris Dr. J. G. van Deventer, de vrees, dat de voor-

drachtsavonden afbreuk zouden doen aan het houden van

voordrachten op de gewone Bestuursvergaderingen. De toon-

malice voorzitter, de majoor Muller, chef van de frianirulatio.

bostreed dit door de opmerking, dat op die laatsto goon

voordrachten werden gehouden maar mededeelingen werden

gedaan, die veel minder voorberoiding voreisehen dan de

voordrachten op de afdoolingsavonden.

Ik herinner mij, dat ook ik die vrees deelde, maar zij is

gebleken ongegrond tc zijn geweost ; intoirondeol do afdoo-

lingsavonden schijnen als een opwekking te hebben gediend,

want het aantal mededeeliugcn is standvastig gebleven,

zooals uit de jaarlijksche aantallen blijkt.

Die aantallen waren:

1902 9 1908 12

1903 16 1909 14

1904 16 1910 13

1905 10 1911 6

1906 11 1912 14

1907 19 1913 13

1914 15

Voor de jaren van het bestaan der afdeeling 1903—'14 is

het gemiddelde ruim elf per jaar, dat is meer dan een

mededeoling per vergadcring, en wanneer men in het oog

houdt, dat deze mededeelingen vaak het karakter hebben

van uitgewerkte voordrachten met platen en demonstrarie-

objecten, dan is dat aantal van ruim elf per jaar volstrekt

niet gering. Bovendien waren het vaker dan bij de voor-

drachten, de uitkomsten van eigen onderzoek, die medege-

deeld werden en gaven zij dikwijls aanleiding tot levendiger

debat, dan op de afdeelingsavonden tot het houden van

voordrachten met debat.

Een werkelijke debatavond is er eigenlijk maar eenmaal

geweest en wel in het eerste jaar, 1903.



Dr. Onnen, toenmaals directeur van het Gymnasium

Willem III, was een voorstander van het heginsel om het

debat hoofdzaak te inaken. Hij fonnuleenle daarom, toen

het zijn spreekbeurf was. eenige stellingen — in casu op het

irebied der mechanica — liet die drukken en zond ze eenige

da-en voor ib' bijeonkomst aan de leden toe.

Xa de inleiding volgde indenlaad het debat, inaar een

bepaald succes had het niet, zoodat navolging uitbleef en

voortaan het debat zieh meer of minder levendig ontwikkelde

naar gelang de aard van het onderwerp zieh daartoe loende,

dan wel, dat het door toevallig opgeworpen questies zieh

juist op zijwc-<Mi bet ilniksr bowoog. Omlorwcrpcn uit de

exacte wetenschappen zijn meestal niet gesehikr for debat-

teering. meer die van aluvmeen biologisehon of, en dat vooral

van philosophischen aard.

Een enkel maal word door een spreker een onderwerp

gckozen opzettelijk ter prikkeling van den debatzin der

leden; zoo b.v. Kiewiet de Jongk's voordracht „wat is

woteiisrhap'' en bet mair met gonoegen geronstatoerd worden,

niet zonder den gewenschten uitslag.

Uit de statistiek der sprekers blijkt, dat de 100 voor-

drachten door 43 sprekers zijn gehouden, waarvan een 21-tal

eenmaal, een 11-tal tweemaal en een 3-tal driemaal optraden.

Driemaal was de voordracht te lang voor een avond en

vervolgde de spreker baar op een tweeden avond. Voor

mijn statistiek heb ik die gevallen echter als afzonder

lijke voordrachten besehouwd. wat nieer met de feitelijkheid

Sprekers die 4, 5 en 7 maal optraden, waren er zes.

De beide porsonen, die de stoot tot de stiehting gavem

Drs. de Haan en Kiewiet de Jonge, bleven liaar ook

trouw— iets wat in dergelijke gevallen lang geen regel is.

Dr. de Haan trad vijf maal op en Dr. Kiewiet de Jonge

zeven maal. Allen worden evenwel overtroffen door Dr. < Shuns.

die negen voordrachten hield en dat op vijf verschillende

^ebied en van wetenschap.
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Hiermee kom ik op de statistiek van de vcrschilleude

wetenscbappelijke terreinen, waarop dc sprekers zich hebben

bewogen.

Terreingroepen te vormen was niet moeilijk, maar wel om
sommige onderwerpen onder te brengen. Waar moet men

b.v. Kiewiet de Jonge's voordracht „\Yai i^ wotenscliap''

indeelen? Ik heb haar maar bij de Philosophic gerekend.

Een, zeker belangwekkende, voordracht viel geheel buiten

het kader; n.l. die van Dr. H. Onnen junior over het contro-

leeren van administrates ; het onderwerp van de andere

voordracht van dien spreker ,,'t Begrip Rente" was tenminste

nog onder Arithmetica te brengen.

Ter vergelijking heb ik ook de statistiek der onderwerpen

van de 159 niededeelingen uit de jaren 1903— '14 opgemaakl

;

de procontgetallen voor beide volgen hieronder.

Vetenschappen. Voordrachten. niededeelingen.

A stronomia
)

Nautica ' 14 0/ 9 °/o
Arithmetica

(

M /0

Mechanica )

Philosophia

j
,.

Physica

Medicina
1 27

Biologia

Botania

! •
8

Zoologia

Chemia
1

„
Pharmacia

Technica 10 6

Meteorologia
1

30
Geophysica

)

Geologia
I 5 14

Geographia
i

Varia 1 1



De procentcijfers van voordrachten on mededeelingen

loopen niet evenwijdig; do volgende opvallende tegenstelliag

vertoont zich:

Wetenschappen. Voordrachten. Mededeelingen.

«.1
iCina

I 27% 12%
Biologia

)

/0 /0

Meteorologia )

3Q
Geophysica

)

De oorzaak dier tegenstelling is m.i. de volgende.

De beoefenaars der eerste wetenschappen waren talri.jk.

ze vervulden dus velo spreekbeurten, maar do aanl Immiei

mededeelingen maakte die meer geschikt voor de Ge
kundige Vereeniging; de beoefenaars der geophysica waren

geringer in aantal, maar hun mededeelingen pasten daaren-

tegen zeer goed in net kader der Xatuurkundigo Vereeniging

Het eindoordeel over de honderdvoudige uiting der Afd

ling kan niet anders dan gunstig luiden.

Ongetwijt'eld zal de aausporing tot de bestudeering van

een onderwerp en de arbeid van het opzetten en opmaken

der voordracht gunstig op de sprekers hebben ingewerkr,

Xiet minder gunstig zal dat gewerkt hebben als aansporing

tot eigen onderzoek, terwijl het voordeel voor de toehoorders,

die door het levende woord in menig hun vreenid terrein

van wetcnschiip zijn binnengeleid gewordcn, gerustclijk hoog

mag geschat worden.

Ook onderlinge waardeering is gokwoekr geworden en

door wrijving van inzichten menig nieuw uitzicht geopend.

Van toekomstvoorspellingen zal ik rnij onthouden. enkel

wil ik opmerken, dat goon enkele oorzaak te bcspeiuvn is.

die het tegenwoordige tijdperk van bloei bedreigt.



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemiiigen

BATAVIA en BUITENZORG

gedurende het jaar 1912.

jmiddelde Oostelijke Doclinatie 0° 47/29.

Znidelijke Inclinatie 31° 19/40.

Horizontals Intensiteit 0.366828.

N/Z. Component 0.366793.

O/W. „ 0.005041.

Yerticale „ 0.223240.

Totale Kracht 0.429417.

Ccnii+leMe dageljjksche schommoling:

in do Declinatie 2/77.

„ „ Inclinatie 2/71.

„ „ Horizontal Intensiteit 0.000349.

.. .. N/Z. Component 0.000355.

.. .. O/W. „ 0.000292.

.. .. Vorticale .. 0.000200.

1905 06. 1906-07. 1907-08. 1908-09. 1909-10. 1910-11. 1911-12.

>ost. Declinatie —0/87 1/90 — L/47 — I •'33 —0/S0 —1/04 —0.*!J8

nclinatie 4-8/73 +0/71 4-7/23 4-6/81 +2/77 +4/24 +2/96
loriz. [ntenaiteit +0.000179 +0.000028 —0.000170—0.000111 +0.000054 +0.000039 +0.00019

*/Z. Component +0.000180 +0.000031 —0.000167 —0.000110 +O.O00056 +0.000041 +0.00019

>/W. „ —0.000076 —0.000216 —0.000 157 —0.000135 —0.000089 —0.0001H —0.00004

fertikale „ +0.001368 +0.000989 +0.000948 +0.000924 +0.000438 +0.000643 +0.00054

Totale Kracht +0.000852 +0 000532 +0.000342 +0.0003S2 +0.000275 +0.000366 +0.00044

LXXIV 9k.



MODDERWELLEN IN NIEUW-GUINEA.

(Ontleend aan het exploratie verslag van 10 September

t/m 27 October 1913 van de verkenning der

Mamberamo delta en Noord-Waropen kust).

16 Oct. Ten 6 uur v.m. vertrokken, zien we ten 7 uur

v.m. niet ver van de monding op den rechteroever van de

Sirami in een verbreeding een rookpluim. Naar de oorzaak

hiervan gevraagd, antwoorden de gidsen, dat die rook uit

den grond opstijgt en de Papoea's die plek vermijden. Met

de prauw varen we er heen en bereiken een groote raodder-

vlakte van ± 1 KM. in middellijn, terwijl aan den noorde-

lijken rand om de 3 a 4 seconden een kolom modder

i 1 M. hoog wordt opgeworpen. De moddervlakte zelve

bestaat uit een gestolde korst boven een laag heete modder,

waar we tot ons middel toe inzakken. In den omtrek veel

afgestorven hout.

Door het kappen van Pandanstammen lukt het ons door

de breilaag heen te werken en de plek, waar de modder

met een dof rommelend geluid opspuit, tot op 15 M. te

naderen. Een witte neerslag in den omtrek wijst op

zwavel. Deze plaats draagt bij de bevolking den naam van

Sepaserri.



De sterke Nevel in den Oostmoesson van 1914 ')

Uit de tweede helft van den oostmoesson van het jaar

1914 zijn bij het Observatorium meerdere berichten binnen-

gekomen over een buitengewoon sterke nevelvorming in

verschillende deelen van den Archipel, welke o.a. aan de

scheepvaart velerlei moeilijkheden in den weg heeft gelegd

en tot allerlei hypothesen aanleiding heeft gegeven. Ik zal

hier in eenigszins verkorten vorm de belangrijkste dezer

berichten weergeven en in aansluiting met de beschrijving

van het verschijnsel, zooals het zich in het afgeloopen jaar

heeft voorgedaan, U meer in het algemeen het karakter

ervan beschrijven aan de hand van waarnemingen uit vroegere

jaren. Het zal dan blijken, dat wij zeer waarschijnlijk hier

te doen hebben met een phenomeen, geheel analoog aan de

heiigheid der lucht, die in den drogen tijd steeds in mindere

of meerdere mate voorkomt, echter nu in zeer versterkte

mate optredende.

Bijzonder typisch en intensief vertoonde zich de nevel-

vorming op de hoogvlakten van Midden-Sumatra:

Volgens den zendelingleeraar Gttillaume te Seriboe Dolok

begon zij aldaar op den 21sten Augustus en bleef aanhouden

tot den 20sten October. De op '/, uur afstand staande berg

was meestal niet te zien en het eiland Samosir was vanaf

den oever van het Toba-meer niet te onderscheiden. De zon

was slechts als een lichte vlek door den nevel zichtbaar.

Alleen op de enkele regendagen trok de nevel gedeeltelijk op.



Ook in de kustvlakte, n.l. in Deli, werd het verschijnsel

waargenomen. Dr. de Bttsst vermeldt in een schrijven van

27 October: „De laatste paar weken was het buitengewoon

heiig en zonloos, een enkele raaal scheen de zon als een

scherp begrensde flauwe schijf door den mist (rook?) heen.

Zoo nu en dan vielen vrij zware, niet langdurige buien,

maar helderder werd het daardoor niet."

Te Fort de Kock was gedurende de maand October volgens

Dr. Brouwer op sommige dagen de mist zoo sterk, dat men
niet verder dan 250 meter voor zich nit kon zien.

Te Indaroeng (bij Padang) begon het volgens de mede-
deelingen van den Heer Carl C. Laxj medio September
te betrekken en was de nevel medio October zoo dicht

geworden, dat de naastbij liggende bergen niet te zien

waren. Vanaf den 2 den November begon het op te klaren

en vanaf den 10den werd de nevel niet meer waargenomen.
De Controleur van Kerintji deelt mede, dat over de geheele

hoogvlakte van Kerintji zich in de eerste dagen van September
een blauwig waas uitspreidde, dat langzamerhand in dicht-

heid toenam. Terreinvoorwerpen waren op 500 meter afstand

slechts onduidelijk zichtbaar, de zon was eerst te 8 urn-

's morgens als een roode schijf te zien, de maan bleef meestal
onzichtbaar.

Vermelding verdient nog, dat het ook op zee nabij de
kust, vooral van Padang tot Benkoelen sterk nevelig was
(het licht van Poeloe Tikoes bij BenkoeleD, met een geographi-
sche zichtsverheid van 16 mijl, kwam op 24 October eerst

op 4 mijl afstand in het zicht), maar verder op, buiten de
Mentawei eilanden, helder.

In sterke mate werd het uitzieht belemmerd in de zee-

straten tusschen Sumatra en Borneo en aan Borneo's westkust.

Omstreeks half Augustus voor de Kleine Kapoeas liggende,

werd door den Inspecteur van Scheepvaart C. H. de Goeje
reeds een paar malen 's morgens een melkachtige nevel

waargenomen, die uit zee opkwam; in de eerste helft van
October strekte het zicht overdag zich herhaaldelijk slechts
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tot 750 meter uit en was het witte schitterlicbt van 200
normaalkaarsen 's nachts op 1200 meter afstand niet tezien;

het 300 meter hooge eiland Datoe, waarheen den 17 den October

gestoorad werd, kwam eerst binnen 1 zeemijl in het zicbt.

De nevel nam toe bij zuidenwind. Tusschen 13 en 16 October

kwam volgens het rapport van den gezagvoerder van het

stoomschip der Gouv. Marine Java het licht van Ondiep-

watereiland op den gewonen afstand in het zicht, dat van

Mendanau op een afstand van 6 zeemijlen (zichtsverheid

21 zeemijlen) en werd het licht van Langkoeas (zichtsverheid

21 zeemijlen) op 3 zeemijl afstand gerond, doch niet gezien.

De gezagvoerder van het Gouv. SS. Edi rapporteert, dat op

zijn reis van 6—12 October bij Seroetoe, langs Banka en

Billiton en in Straat Banka een bijzonder heiige lucht werd
waargenomen; overdag was de wal zelfs op korten afstand

niet zichtbaar, de lichten van Langkoeas en Nangka (in

Straat Banka, zichtsverheid 21 zeemijlen), eerst op 10 zeemijl

afstand. De gezagvoerder van het Gouv. SS. Brak vermeldt,

dat op zijn reis van Pontianak naar Singkawang medio

October het land niet verder dan 300 meter te zien was en

schrijft dit toe aan boschbranden in Borneo. Berichten

omtrent rookwolken, van boschbranden afkomstig, werden
ook ingezonden uit Straat Banka, waar de rook van den

Sumatra wal kwam.
Een gelijksoortig bericht kwam binnen van de oostkust

van Borneo, afkomstig van den havenmeester van Samarinda,

die hieromtrent vermeldt : „Deze heiigheid, veelal in mist over-

gaande, werd voor een deel (mogelijk meerendeels) door rook

veroorzaakt, hetgeen te ruiken is, en pijn doet aan de oogen."

Ook in verschillende rapporten van gezagvoerders der

Kon. Paketvaart Maatschappij komen klachten voor over

pijnlijke oogen en keel en tevens wordt melding gemaakt

van stukjes verbrand gras, op het dek der schepen gevonden.

De gezagvoerder van het Gouv. SS. Zwaan deelt mede, dat

aan de noordkust van Nieuw-Guinea en Ceram zelfs ver uit

den wal duidelijk een brandlucht werd waargenomen.
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Volgens den gezagvoerder van het Gouv. SS. Eazewind

was bij Pasir, aan de oostkust van Borneo door den zwaren

rook het navigeeren bijna onmogelijk.

In het oosten van den Archipel was de nevel vooral sterk

in het noordelijk deel van Straat Makasser, in de Molukken

in den omtrek van Ambon en Ceram, de Zuidooster- en Zuid-

westereilanden en in Noord Nieuw-Guinea. De gezagvoerder

van de Hazewind rapporteert, dat de lichten van Aroebank

en Toegoean, respectievelijk in het zuidelijk en noordelijk deel

van Straat Makasser gelegen, op 5 a 6 zeemijlen slechts zeer

flauw zichtbaar waren. De gezagvoerder van het Gouv. SS.

Zwaan vermeldt o.a., dat op zijne reis in de tweede helft van

October tusschen Ambon en de Geelvinkbaai vaakhetland eerst

binnen 2 zeemijlen in het zicht kwam. Van het kustlicht

Noesanive, 139 meter boven zee, aan den Z.W. hoek van Ambon
gelegen, wordt dato 9 November door den superintendent gemeld

:

„Gedurende de laatste weken hangt een dichte mist over het

land en de zee, waardoor men somtijds vanaf den toren de

zee niet kan zien. De gezagvoerder van het Gouv. SS. Valk

meldt, dat op het traject Ambon-Ternate in de tweede helft

van September op 5 zeemijlen afstand het hooge land onzicht-

baar werd en door Straat Manipa (tusschen Boeroe en Ceram)

stoomende van het licht niets werd gezien.

Volgens het rapport van den Commandant van Hr. Mrs.

Tromp kwam op een reis langs de Zuidwester-, Zuidooster-

en Bandaeilanden, Koma eerst op 2500 meter, Damar op 4500

en Louthoir op 1200 meter in 't zicht. Bij het verkennen van

den wal van Kelang in Straat Manipa moesten de boord- en

toplichten worden gedoofd wegens het hinderlijke diffuse licht,

dat zij tengevolge van den nevel verspreidden.

In het bovenstaande werden eenige der belangrijkste

berichten uit een grooter aantal uitgelicht. In het kort

samengevat blijkt uit het geheele waarnemingsmateriaal, dat

hoewel in den geheelen Archipel de lucht in de maanden
September en October min of meer heiig was, de door-

zichtigheid der lucht het geringst was aan de kusten van
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Borneo, de zeestraten tusschen Sumatra en Borneo, aan de

westkust van Sumatra bezuiden Padang en op de hoogvlakten

van Midden Sumatra. Er kon hier geen sprake meer zijn

van heiigheid, maar veeleer van een grijzen drogen nevel

of mist. In iets geringere mate werd de nevel waargeno-

men onder den wal aan de westkust van Sumatra benoorden

Padang, in Straat Malakka en in net oosten van den Archipel, en

daar voornamelijk in net noordelijk deel van Straat Makasser, de

Molukken in de omgeving van Ambon en Ceram en de eilanden

ten zuidoosten daarvan en aan de noordkust van Nieuw-Guinea.

Aan de kusten van Borneo, in Straat Banka en ten noorden

van Ceram en Nieuw-Guinea deed de rook, afkomstig van

bosch- en ladingbranden, de dichtheid van den nevel nabij

net land toenemen.

In de Java Zee en net gebied ten oosten ervan, alsmede

op Java en de Kleine Soenda eilanden was net betrekkelijk

helder en al was de heiigheid ook hier en daar wat sterker

dan gewoonlijk, kwam het niet tot de vorming van den

grauwen nevel. Hetzelfde geldt van het uiterste noordwesten

van den Archipel n.l. Atjeh.

Het verschijnsel der heiigheid zelve is iets zeer gewoons

en kenmerkt in het algemeen gebieden waar droogte heerscht.

Als zij sterk ontwikkeld is, verliest de hemel de helder

blauwe kleur en neemt een wazige witte tint aan, de

omtrekken der bergen zijn onduidelijk te onderscheiden, de

sterren flikkeren mat en die van de 4e en 5 e grootte worden

onzichtbaar. In den Archipel is het verschijnsel des te

sterker naarmate de droogte van den zuidoostmoesson langer

aanhoudt. Het houdt op wanneer de regens goed doorkomen.

Gewoonlijk is deze heiigheid het sterkst ia het uiterste

zuidoosten, namelijk in de Timor zee; ook in Straat Madoera

en Straat Makasser is ze in den regel tamelijk intensief.

Iu de Gasperstraten en Straat Karimata komen bij sterken

moesson dikwijls grauwe nevelwolken voor, welke dichter

worden, naarmate de wind in kracht toeneemt. Het zeevlak



— 136 —

neemt dan tegelijkertijd door reflectie een lichtblauwe melk-

kleur aan. Het verschijnsel draagt den naara van Tongara

poetih d.w.z. witte zuidooster. Een dergelijke, eveneens met

de naam Tongara bestempelde wind, is in den oostmoesson

in Straat Makasser, in den Spermonde Archipel, een gewoon

verschijnsel. Dit is een krachtige bergwind, die, over de

zee strijkende, zeer sterke heiigheid meebrengt.

Wi.i zien hieruit, dat sterke nevelvorming niet zoo zeldzaain

is in den Archipel. Zij neemt in kracht toe, naarmate de droogte

intensiever is en langer duurt, Zeer sterk, waarschijnlijk nog

sterker clan in het afgeloopen jaar, was zij in het zeer droge

jaar 1902, zooals blijkt uit een groot aantal berichten die

aan het observatorium binnenkwamen. Het verschijnsel strekte

zich toen ook wel iets verder zuid- en noordwaarts uit, maar

het gebied waar de intensiteit het grootst was lag ongeveer

op dezelfde plaats als in 1914 ,
). Ook in de abnormaal droge

oostmoessons van 1885, 1888, 1891 en 1896 heeft het zich

voorgedaan, hoewel, voor zoover is na te gaan, minder sterk

dan in 1902. Op de Tanimber eilanden draagt het een

bepaalden naam, de inlanders noemen het Koema-koema en

volgens hen vertoont het zich om de 5 a 6 jaar.

Men kan de grauwe nevel beschouwen als een versterkt

stadium der heiigheid. Voor het goed begrip ervan zullen

wij derhalve eerst de oorzaken, die de heiigheid teweeg

brengen, nader moeten beschouwen. De heiigheid is in haar

eerste stadium een blauwachtig waas, dat veroorzaakt wordt

door zeer kleine vaste of vloeibare deeltjes, die in de lucht

zweven en het licht verstrooien. Voor deeltjes, die belangrijk

') Volgens Dr. van Bemmelen (zie Meteorologische Zeitschrift

geval was, het eerste en tweede purperlicht sterk ontwikkeld, een

aanwijzing, dat op groote hoogte in de atmosfeer stofdeeltjes zweefden,

wellicht afkomstig van de uitbarsting van den Mont Pelee.

In dezelfde mededeeling kon Dr. van Bemmelen de voortplanting

aantoonen van een verdichting van den nevel, vanaf Port Darwin in

Noord-Australie tot aan Straat Soenda toe.
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kleiner zijn dan de golflengte van het licht, is de intensiteit

van het verstrooide licht oingekeerd evenredig met de 4e macht

van de golflengte en voor een bepaalde golflengte evenredig

met de 6 e macht van de straal. Zijn de deeltjes zeer klein

dan gaan de lichtstralen derhalve vrijwel ongehinderd door

;

wordt de middellijn 1/10 van de golflengte dan beginnen

de deeltjes het licht reeds merkbaar te verstrooien en wel

dat van de kleinste golflengte het sterkst, waardoor de lucht,

tegen een donkeren achtergrond gezien, een blauwachtige

tint krijgt. Stijgt de grootte der deeltjes nog meer, dan

neemt de verstrooiing zeer snel toe, en tegelijkertijd worden

nu ook de stralen van grootere golflengte merkbaar gere-

flecteerd; is de middellijn ongeveer de helft der golflengte

van het licht geworden d.w.z. ongeveer 0.3 10~ 3 mm., dan

verdwijnt reeds grootendeels de invloed van de golflengte en is

de kleur grijsachtig geworden; de grauwe nevel treedt op, die

sterker zal zijn naarmate de deeltjes grooter en talrijker zijn.

De toeneming der intensiteit is nu echter veel minder snel dan

in het vorig stadium, n.l. niet meer evenredig met de 6 e macht

van de straal maar met een macht die tot het kwadraat nadert.

Wat de natuur dezer deeltjes betreft, mag men op goede

gronden aannemen, dat ze bestaan uit hygroscopische kernen,

die waterdamp tot zich hebben getrokken. Het is proef-

ondervindelijk aangetoond, dat er hygroscopische gassen

bestaan, die zulks reeds bij 50—60% doen; het in de lucht

voorkomende ammoniakgas en de nitreuze dampen kunnen

op deze wijze werken. Dat de laatstgenoemde als conden-

satiekernen dienst doen, blijkt wel claaruit, dat in de tropen

in 1 liter regenwater 2—27a mg. salpeterzuur voorkomt.

Rook werkt op dezelfde wijze als een hygroscopische stof,

waarop zich waterdamp verdicht.

Om in evenwicht te zijn met de omringende lucht zal,

naarmate de vochtigheid geringer is, de hygroscopische kracht

grooter moeten zijn, derhalve het watergehalte van den

druppel geringer en deze kleiner. Vaudaar dat omgekeerd

met stijgeud vochtgehalte de deeltjes grooter worden, de



blauwe kleur van den drogen nevel langzamerhand in grauw

overgaat en de dichtheid toeneenit; uit hetgeen boven is

opgemerkt volgt, dat deze dichtheidstoename juist beneden

de kritische grootte. waarbij de gekleurde nevel in grauw

overgaat, bijzonder snel is. hetgeen den indruk kan teweeg

brengen, dat een nieuw verschijnsel optreedt.

Op eenvoudige wijze laat zich de hygroscopische werking

als volgt deuionstreeren. Blaast men de rook van een sigaar

zoo snel raogelijk uit nadat men een trek genomen heeft,

dan heeft hij een helder blauwe kleur; houdt men de rook

echter eenigen tijd in den inond, waardoor hij gelegenheid

heeft water tot zich te trekken, dan is de kleur na het

uitblazen grijsachtig. Dezelfde tegenstelling biedt de helder

blauwe tint van den rook, die op warme zonnige dagen uit

den schoorsteen komt, met de veel zwaardere, grauwachtige

kleur op regenachtige dagen. Dat echter ook de lichte blauwe

rook reeds water heeft genomen en de rookdeeltjes op zich

zelf te klein zijn om het licht merkbaar te verstrooien, blijkt

wel uit het feit, dat de rook die uit een sigaar komt, eerst

op eenigen afstand daarvan duidelijk zichtbaar wordt.

Wellicht verdient het aanbeveling de werking, die bij het

aangroeien van den druppel plaats vindt, in een eenvoudige

formule uit te drukken.

Voor verdunde oplossingen is de dampspanningsverlaging

evenredig met de hoeveelheid opgeloste stof, derhalve kan ze

bij druppels met niet te kleine diameter bij benadering omge-

keerd evenredig gesteld worden met het volume, en is zij voor te

stellen door —3-, waarin a een constante is, die van den

aard der hygroscopische stof afhangt. Daarentegen wordt

door de kromming van het oppervlak de dampspanning ver-

hoogd, welke verhooging omgekeerd evenredig is met den

straal en kan worden voorgesteld door . De totale damp-

spanningsverandering is dus voor te stellen door:



A geeft derhalve aan hoeveel in den toestand van evenwicht

met omringende lucht de dampspanning meer bedraagt dan

boven een ongekromd oppervlak van zuiver water. A negatief

beteekent, dat het hygroscopische vloeistofbolletje bij een

relatieve vochtigheid der lucht beneden 100% in evenwicht

is, A positief daarentegen, dat zulks eerst bij oververzadi-

ging het geval is. Voor zeer kleine r, d.w.z. zeer sterke

oplossing, is « niet ineer constant maar neemt sterk af en

wordt —x- ten slotte een constante. Vandaar dat voor «=
r3

of zeer klein, dus voor zuiver water of stoffen, die weinig

hygroscopisch zijn, A steeds positief is en eerst bij overver-

zadiging condensatie kan intreden.

Voor sterker hygroscopische kernen zal (afgezien van de

zeer kleine waarden van r, waarvoor de formule hare geldig-

heid verliest) A voor kleine r negatief zijn en bij stijgende

r aangroeien, voor r = —«- de nulwaarde passeeren, positief

worden en een maximum bereiken om daarna asymptotisch

af te nemen tot voor r = ~=. In het eerstgenoemde

geval, waar A tusschen negatief en de maximale waarde

ligt, zal bij vergrooting van den druppel de dampspanning,

waarbij hij met de omgeving in evenwicht is, toenemen,

derhalve bij eon bepaalden vochtigheidstoestand aan de conden-

satie van zelf een einde komen, evenzoo bij verkleining van

den druppel aan de verdamping. Wij hebben hier derhalve

met een stabielen toestand te doen, waarbij voor elken

vochtigheidsgraad, opklimmende tot over de 100%, een

bepaalde druppelgrootte bestaat, afhankelijk van den aard

der hygroscopische stof. Dit is het gebied van den drogen

nevel, die hierboven is beschreven. Anders is het gesteld

in het tweede geval, waar A van maximaal tot nadert.

Bij toeneming van r neemt de maximum dampspanning af,

derhalve gaat de condensatie in een versneld tempo door,

de verdamping evenzoo. Deze toestand is labiel; dit is de

vochtige mist of regenwolk, waar geen vaste druppelgrootte
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meer bestaat, maar de groote druppels aangroeien ten koste

van de kleine (die verdampen), totdat zij groot genoeg zijn

om als regen neer te vallen.

Wij zien hieruit, dat behoudens oververzadiging, geen

condensatie en derhalve ook geen nevelvorming zal plaats

vinden, wanneer de kernen neutraal of weinig hygroscopisch

zijn, hoe groot nun aantal ook zij. Zoo telde ik te Batavia

op den 23 Dec. '14 bij een relatieve vochtigheid van 84%
50090 kernen per cm3

, bij zeer doorzichtige lucht. Daarentegen

was op den Ardjoeno op 29 October dit aantal slechts 1800,

en hoewel de relatieve vochtigheid slechts 40% bedroeg,

was het omringende bosch in een sterken blauwen nevel

gehuld. De laatste waarneraing werd gedaan tegen het einde

van den zeer drogen oostmoesson, de eerste nadat de regens

reeds waren doorgekomen.

De verklaring voor dit verschillend gedrag ligt voor de

hand: de regen zal zich in de eerste plaats van de sterkst

hygrosopische deeltjes als condensatiekernen bedienen en deze

slaan allereerst neer, en de weinig hygroscopische, die geen

nevel teweegbrengen, blijven over. Vandaar, dat langdurige

droogte noodig is om een voldoend aantal nevelkernen in

de atmosfeer te brengen, hetzij deze uit de bestanddeelen

der lucht of van verbrandings-processen afkomstig zijn.

Deze deeltjes zullen, waar zij het droge gebied van den

australischen anticycloon verlaten en in vochtiger streken

komen, sterk in volume toenemen en het blauwig waas zal

geleidelijk tot een dichten grauwen nevel overgaan. In hoeverre

deze voorstelling aan de werkelijkheid beantwoordt zou het

best zijn na te gaan door vergelijking van de verspreiding

van den nevel in den Archipel met de relatieve vochtigheid

der lucht. Daar echter omtrent de laatste voor 1902 geen

waarnemingen beschikbaar zijn en deze voor 1914 nog

niet zijn berekend, zal ik mijn toevlucht nemen tot de

regencijfers, die met de relatieve vochtigheid ten nauwste

samenhangen.
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In de maanden September en October van 1914 was het

op enkele uitzonderingen na geheel regenloos ten zuiden

van een lijn, die liep over de zuidoostelijke punt van Sumatra,

langs Billiton en de zuidkust van Borneo, zich vervolgens

naar het noorden ombuigende zoodat bijna geheel Celebes

er ten zuiden van lag, en vervolgens langs de zuidkust

van Xieuw-Guinea naar het zuidoosten zich voortzettende.

De omgeving van Ambon en de eilanden ten zuidoosten lagen

als een oase met geringen regenval in het droge gebied.

Inderdaad lag de zuidgrens van den sterken nevel ongeveer

op dezelfde plaats en was overeenkomstig de grootere vochtig-

heid in de omgeving van Ambon aldaar de nevel zeer dicht.

In 1902 was tegen het einde van den drogen moesson de

begrenzing van het regenlooze gebied vrijwel dezelfde als

in 1914 en zooals boven is opgemerkt had het gebied van

sterkste nevelvorming ook ongeveer dezelfde ligging, met

dit verschil, dat toen op de Kei- en Tanimber eilanden

een zeer sterke nevel werd aangetroffen, hoewel aldaar in

September noch in October regen viel. Toch kan de betrek-

kelijke vochtigheid hier wel vrij groot geweest zijn, het is n 1.

een bekend feit, dat het in deze streek in het algemeen

vochtiger is dan meer westelijk op dezelfde breedte.

Ten slotte dient nog de nadruk te worden gelegd op het

feit, dat niet na een korte regenlooze periode, doch eerst na

maandenlange intensieve droogte de sterke nevel optreedt.

Hieruit blijkt, dat het meerendeel der hygroscopische kernen

zich niet vormt in de lucht tijdens het transport van Australia

naar hier, dat slechts enkele dagen duurt. Omtrent hun

ontstaanswijze laten zich twee onderstellingen maken:

1°. Door bosch- en ladangbranden welke, zooals bekend is,

eerst na langdurige droogte optreden.

2°. Uit de bestanddeelen van de atmosfeer in de hoogere

lagen van den australischen anticycloon, waar de lucht

zeer langzaam naar beneden zakt en waarschijnlp

meerdere maanden noodig heeft om de aardoppervlakte

te bereiken.
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Welk der beide processen het hoofdcontingent levert, is

niet met zekerheid te zeggen. Afgezien van de verdich-

tingen van localen aard, die boven beschreven zijn, schijnt

mij echter het feit, dat het verschijnsel ook op zee wordt

waargenomen op plaatsen waar weinig land door den moesson

is gepasseerd, voor een overwegen der tweede oorzaak te

pleiten.



Testing, Storage, and Preparation of Unpo-

lished Rice (bras pitjah koelit)

W. M. OTTO^

In connection with the importation of unpolished rice for

preventing and restricting beri-beri in the Dutch Indian

Army questions arose as to the testing, the storage and

the treatment of the above named form of rice, which have

led to the following investigations, made by order of the

Commanding-Officer of the Army Medical Corps.

I. Collection of Material

In order to have in every respect a thorough knowledge

of the material, this was in the greater part of the given

investigations personally collected.

This took place on June 9th 1913 in the husking mills

of the Soei Hin Kongsie at Lema-abang (near Krawang),

which was at that time the purveyor of rice to the

War Office.

Amongst the different kinds of rice (padi and gaba) which

were there in stock, there were two which came under

consideration for army supply, in connection with the price

and other qualities, and also for treatment for the purpose

of the intended investigations. These kinds were padi Idjoean,

reaped in the month of March 1913, and padi Boeloe, which

had been gathered a year previously. These two kinds

represented together the quantity of white polished rice

(Bras poetih for the War Office) lying ready in the mills

for delivery to the army.



The above mentioned kinds of rice were cultivated in the

neighbourhood of the mills, on grounds belonging to Michiels

Arnold.

The gaba grain of Idjoean rice — thus called on account

of the special green tint shown by the sawahs (rice-fields)

where this kind is grown — is somewhat more pointed and

elongated, or at any rate somewhat less "plump" in form than

the Boeloe grain, which owes its name to the more than

usually conspicuous length of the awn of the husk. The differ-

ance in shape is accompanied by a slight deviation in weight:

the grain of Idjoean rice weighs on an average 30 mgr.,

while the Boeloe grain is as a rule 1 mgr. heavier.

The somewhat darker straw-colour of the Boeloe rice was

a consequence of its having been longer garnered, which

also caused the light yellow tint of the polished Boeloe

grain, which was especially noticeable when compared with

the polished Idjoean rice.

This change of tint is the reason that a limit from 9

months to a year has been fixed for the ideal storage of

rice in its own husk : in the form of padi or gaba, and that

it is desirable not to exceed this limit. That the subperi-

carpal layer (silver-skin or silver-layer) became more brittle

during a longer time of storage was at any rate not to be

perceived during the further mechanical treatment of the

Boeloe rice.

The kinds of rice here described were now, according to

the most used methods, subjected to three different kinds

of treatment. First of all they were converted into unpolished

rice (undermilled, husked rice or bras pitjah koelit), after-

wards into white rice (polished, overmilled, uncurred rice,

bras sosoh or bras huller) and finally into quite-polished

white rice (finished, pearled rice, bras sikat or bras slyf). In the

interest of the investigation the white rice (bras poetih)

which was lying ready for the army was only once more

polished, and each time the original quantity, also the

refuse and the polishings, were weighed.
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The unavoidable mistakes caused by the rough measurements

in the mills and those caused by portions of the prepared

product sticking to the sides of the tubes through which

it passed, were as much as possible avoided by treating

large quantities— 160 and 180 K° — at a time. In spite of

this, it was still necessary to test the results of this weighing

by means of the laboratory-balance, in order to determine

the average weight of the different grains before and after

treatment.

The following table I gives, in per centum, calculated

from the original weight of gaba, what was the product

obtained under the measures taken, after each manner of

Refuse obtained

) 6% Chaff (dedekpesak).

(gaba). )17% dedek sedeng.

Unpolished rice . .

(pitjah koelit).

White rice

(bras sosok).

The results were for both kinds of rice practically the

same, in consequence of identical adjustment of the different

parts of the machine, except that during the first treatment,

the larger Boeloe grain produced slightly more refuse than

the Idjoean rice. This first refuse was roughly divided by

means of a winnowing-fan into light chaff (dedek pesak)

and into the heavier, coarsely-powdered bran (dedek sedeng).

By a slightly different adjustment of the machine during a

former treatment, practised on white rice destined for the

army, this riee did not give 2°/ but 4% refuse, consisting

of the finest kind of bran (dedek bekatoel).

Although the difference in adjustment of the respective

parts of the machine naturally influences the given percentage,

this may nevertheless be considered as pretty well the

LXXIV
10k

*
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normal figure. During the first treatment at any rate a

considerable loss of refuse, ^ 23%, and in connection with

this fact, a loss of about 2
/3 of the silverskin, seems to be

unavoidable. Notwithstanding this considerable amount of

refuse, 5,4% of unhusked grains (gaba) were found in the

Idjoean unpolished rice which was obtained. This proportion

of unhusked grains can however be reduced to 1% by using

better and less wornout machines, such as are now in use

in the husking mill "Tjikampek", which at present supplies

rice for the army. Fortunately however this great loss of

silverskin does no harm to the product of the first treatment,

in so far that this proved to contain a satisfactory surplus

of ingredieDts which give protection against beri-beri.

This remaining one third of the silver-skin can be further

removed by suitable machines in different fractions. Thus

the afore named mill "Tjikampek" furnished three more

middle products between the real unpolished rice and

completely polished white rice, of which at least the first

two proved to be sufficiently effective. It is better however

in preparing unpolished rice to limit oneself to the first

treatment and in this manner to obtain an excess of protec-

tive effect.

Samples of all the products obtained by the different

treatments in the husking-mill at Lemahabang, also the

refuse, were taken for the intended investigations. Where
these could not be carried out within a certain time, the

collected material was in good time protected against

undesirable changes by the use of chloroform or ether.

II. Experiments with regard to Taste.

At that time, many and often strongly expressed objections

were made to the use of unpolished rice : this was generally

eaten with aversion; when cooked, it looked unsavory, was
sticky; that several people felt an oppression in the stomach

after eating it, etc. It was therefore of great importance
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to examine by means of taste proofs, in how far these

complaints were justified.

These experiments were then immediately commenced and

repeated at shorter or longer intervals.

They were made in the laboratory, on a smaller scale

and more frequently. But on June 11, June 25, August 7,

September 23, and November 13, 1913, they were also

taken — on a larger scale and under circumstances more

resembling those of ordinary daily life — in the kitchen of

the Military Hospital at Weltevreden. In connection with

the great proverbial subjectivity of taste, the Commanding
Officer of the Army Medical Corps and the Head Army
Surgeon in the 1 th Military District of Java also took part

in these proofs.

From each of the 3 samples of selected Idjoean rice and

of that for delivery to the War Office 400 gr. were taken—
after first removing from the Idjoean unpolished rice by

means of winnows, 3,2% chaff and 5,4% gaba— and this

quantity was twice separately washed, each time for about

half a minute, with Vj.2 L. water, at the same time vigorously

rubbing the grains. The washing water was each time

removed as much as possible, after which the washing was

repeated 2 or 3 times, but now without friction, and so

that the water, after standing, could be decanted almost

entirely clear.

After this the rice was placed in a conical basket (koekoesan)

used for steaming rice, and this basket was placed in a pan,

called "priok" (or dandang) with l s
/9 to 2 L. water.

The pan was now set on a suitable fire and the rice was

thoroughly steamed for 15— 20 minutes. The rice out of

the basket was then placed in a pan and sprinkled with

400 ccm. boiling water and now remained standing for

about half an hour, the rice being meanwhile well stirred.

Finally the steaming process in the steam rice-basket was

continued for half to 3
/4 of an hour, after which the rice

was sufficiently cooked.
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The first thing we found on June 11 th 1913 was that,

after boiling, no difference whatever in appearance, smell, or

taste, could be perceived between the three polished kinds of

rice. The boiled unpolished rice had indeed not the beautiful

white appearance shown by the other sorts (it had also a

faint particular odour and, in less measure, its own peculiar

taste), but neither of these particulars would have been

noticeable if at the same time the comparison with polished

rice had been excluded. The adhesion of the boiled grains was

normal, and there was no sign of exceptional stickiness.

The unanimous opinion was that the unpolished rice in

question — with a third of the original proportion of silver-

skin - was found to be very tasty, and that from a culinary-

asthetic point of view there was no objection to its use.

On June 25th here following the opinion expressed was

precisely the same. Just so on August 7 th when, after having

been kept two months in the dark, a few weevils began

to appear in the unpolished rice. It even seemed to me that the

specific smell and taste of the polishings (bran) had somewhat

decreased, and this observation,, if further verified, might

suggest an improvement in the taste by careful storage of

the rice. This dimunition in smell and taste was still more

evident when the comparative taste proof was held on Septem-

ber 24th
, thus after the rice had been longer than three months

in store. The unpolished rice was then extensively attacked

by the weevils, perhaps also by moths, and began to have

a slight "odour of mice", but in so small a degree that it

might easily escape the notice of the majority of the

consumers. The more milky colour of the water used for

washing this long-kept unpolished rice was especially

noticeable.

On November 13 th (after 5 mouths' storage) the washing

of the rice required still more attention, also because a large

portion of the unpolished grain was corroded by insects.

The "odour of mice" was now somewhat more pronounced

in the boiled rice, and a slightly musty smell was also to be
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remarked; on the ot

smell and taste had

investigation.

Although this rice might even now be eaten, it must be

admitted that the limit for its tastiness had been exceeded.

The other polished kinds of rice, which had been stored

under precisely the same conditions, had not lost any of

their original properties during these 5 months of storage

The favourable conclusions which were to be drawn from

these experiments with regard to the us*' of unpolished

rice — conditional on its being stored indi-r favourable

circumstances and for not longer than 4 months were so

unexpected after the already mentioned complaints, that,

long before the material was collected, plans had been made

to compensate in another manner the deficiency in silver-skin

(polishings). This was to try to make an appetising bread

from the refuse containing the polishings. Although the

proofs taken with this view might now be left without mention,

especially as the results obtained were negative, still a short

account of them is not to be considered as superfluous.

The first and coarsest refuse from the husking of the

rice grains, as well as the second kind (dedek loenteh)

produced by further milling, is only utilized for fodder for

cattle and pigs. Only the finest kind of dedek (bekatoel),

obtained during the last polishing process, is taken into

use by the natives, and is bought by them for the price

of + 5 cents (a penny) per kilo. Of this they generally

make delicacies (dainty-bits) by mixing it into dough with

water, which dough is rolled up in banana leaves, and baked

in the embers. Doubtless this finest kind of bran, consisting

principally of starch, might be used for making bread,

when mixed with wheatflour. However, the small quantity

obtained (2%) and besides this the comparatively small

proportion of polishings present, made the practical value

of proofs with this product illusive, so that these proofs

were abandoned.



The second kind of bran (dedek loenteh) which has a higher

percentage of polishings and of which the product was 7°/
,

was better suited for this proof. Only when mixed with

2—3 parts of wheatflour was it possible to make a suitable

dough, and when baked into bread, although somewhat too

compact and not sufficiently risen, it might in other respects

be considered satisfactory, at least as regards its outward

appearance. Owing to a predominating pungent bran taste

however, and to the presence of minute bodies of a sandy

nature, which caused an unpleasant grinding noise between

the teeth, this bread was absolutely unsuitable for consumption.

The same faults were shown in bread prepared in the

same manner, but after the dedek loenteh had been passed

through the seives B. 10 and B. 20 of the Netherlands

Pharmacopoeia. In the first case half remained on the

bolting gauze, and in the second case 3
/4 was retained.

These proofs had clearly demonstrated that an appetising

bread could not be made from the refuse obtained in milling

the rice.

III. Influence of Storage on differently treated

Kinds of Rice.

With regard to the influence of storage, we have already

cursorily mentioned some distinct changes in the various

kinds of rice which had been observed during the above

described proofs as to taste, and this under the conditions

of storage in the hospital. Both these conditions and the

extent and kind of the changes, require a more detailed

description.

Each of the kinds or rather forms of rice used for the

taste proofs, namely, husked and more and less polished

Idjoean rice, as well as the rice intended for the army,

was originally placed in quantities of 5 kilos in jute sacks

and kept on a shelf of an empty unused cupboard in the

kitchen office of the hospital. The sacks were therefore

in the dark and were left pretty well entirely undisturbed.
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There was no rule followed in the placing of the sacks:

just as luck would have it, the 4 sacks came to lie above

or mixed up with each other.

Only towards the end of the second month — and that

only in the unpolished rice — weevils began to appear, as

yet however only in small numbers. After 3'/
2 months of

storage this number was considerably increased, although

there was as yet no question of a serious corrosion of the

grain. When the rice was washed, it appeared then already

how the silver-skin — unprotected as it was by its own
husk — had been modified in physical sense, how much more

brittle it had become, in consequence of which it more easily

became loose and fell off.

In the beginning of the 6 th month of storage — resp.

after the milling — the above named changes in the unpolished

rice had assumed serious dimensions. The grains were in

a high degree attacked by weevils and moths: many of

them had holes and some were already quite hollowed out.

These depredations, which were the cause of a considerable

forming of powder, had attained such dimensions that the

deterioration in taste and smell already noticed was, in

comparison, scarcely to be considered. A great drawback caused

by this corrosion was that considerable loss was sustained

in winnowing, and that there was necessarily great loss

during the washing process, if a sticky and paplike appearance

of the cooked rice was to be avoided.

Proofs taken on rice-birds showed however that this

unpolished rice, after 5 months storage, had forfeited compa-

ratively little of its therapeutic and prophylactic value with

regard to polyneuritis. On the other hand, the deterioration

after 6 months storage was distinctly noticeable.

On that account therefore,- because of the conspicuous

external changes which were of more importance than the

deterioration in smell and taste,- the limit for a satisfactory

storage of unpolished rice was to be considered as already

far exceeded in 5 months.
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The other, polished rices on the contrary, were found to

be little if anything affected in these 5 months. Most of

the weevils appeared in the rice intended for the army;

then followed the white rice (sosok); while in the highly

polished rice (sikat) scarcely a single insect was to be found.

This connection between the amount of silver-skin and

the damage done, is the more remarkable because the

various kinds of rice were stored in each others' immediate

vicinity. The amount of powderformation kept pace with

the number of insects.

Although the results of these observations pretty well

practically answered the questions as to how long unpolished

rice could be stored without special precautions, — for the

measures then taken might be considered as the most normal,

or at least the most generally used, — it was still desirable

to specially examine the influence of storage under somewhat

different conditions, and thus to gain an impression as to

the influence of such factors as light, rest and ventilation.

For this purpose proofs were taken with storing in glass

stoppered-bottles of different colours and parcels of variously

coloured paper. Some of these paper parcels, which were

suspended quite free in the air, were inspected at least

once a week, and the others only once a month.

The standard for judging the deterioration could scarcely

be any other than the time when insects appeared and

especially their relative number. It was practically not

possible to take into account the grade of infection through

insect-germs during the treatment which it had undergone,

and this is an other reason for not going into less speaking

details in the following description.

The experience with the polished kinds of rice can be

very briefly described : the least milled kinds began to show

a few insects at the and of about 4 months: even in the

samples packed in paper the number of these insects was

very small and their increase was very limited. Finished

white rice showed no weevils in 4 months so that the fact
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that the degree of corrosion was dependent on the grade

of milling was again distinctly brought to light. The general

wish for white, completely polished rice was in so far

welcome to the purveyors, as it relieved them from taking

precautionary measures for a somewhat long period of

storage.

A good idea of the principle results with unpolished rice

can best be obtained from the following tables, which scarcely

demand any further illustration.

TABLE II.

300 gram, of unpolished rice in almost completely filled

stoppered bottles.

colourless glass light green brownish yellow

after 1 month 8 2 weevils

„ 2 months 32 living, 4 dead 18 living, 3 dead

n 3 37 dead 21 dead

n 3'/2 „ „

» 4 17 „ 58

n 4'/2 „ ° 98 „ 129

The experiments do not always turn out in this manner.

For instance, sometimes weevils were already to be found,

in uncoloured bottles, in three months' time. By another

experiment, there was at first no unfavourable proportion

to be observed in a light green bottle. In any case it

appeared that a normal exposure to light during storage

had the effect of delaying the destruction of the rice. On the

other hand it is to be remarked that a strong light had

more effect in producing a slightly rancid smell (and taste)

in unpolisheid rice than happened under the influence of

filtered rays of light.



100 gram, of unpolished rice, kept in paper of different

colours, hanging freely in the air, and inspected every week.

in white
yellowish

gray blue paper

after 1 month 3

6

8

21 9

9 weevils

6 „

2 months 16 54 94
|

116

± 200 ± 300 400 + 500

nthly there were

The connection between the intensity of light and the

measure of damage done to the rice appears from this last

table III, as well as from the former, but at the same time,

we see how lying still — never being moved about— conduces

to corruption and decay.

IV. Influence of the usual Preservatives used in the Storage

of unpolished Rice.

It has thus been shown that unpolished rice — even under

the most favourable circumstances, suited for practical use —
is so much sooner subject to undesirable changes than more

completely husked and polished forms of rice, so that it can

scarcely be stored for 2 months entirely unchanged, even

as far as appearances go. Therefore the use of a suitable

preservative, which not only delays the corruption, but

completely prevents it even for a practically indefinite space

of time, may not only be considered desirable but also
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necessary. A more extensive use of such a preservative

might also be taken into consideration if there should be

further confirmation of the supposition that the taste of this

rice is improved by keeping it for 2 or 3 months.

For the purpose of finding a preservative for unpolished

rice which was in every respect suitable, storage proofs

were taken and continned as long as possible with chemicals

which came principally into consideration, such as oxide

of calcium (CaO), formaline, sulphurous acid (S02), alcohol,

chloroform and carbontetrachloride (CC14 ). Proofs with ether

were given up, because of its great volatility and combustibility

and because of its forming explosive mixtures with the air; it

could not therefore find practical application on a large scale.

The influence of the first named preservatives was now
traced, to find out in how far, especially in case of long

storage, they affected the smell, the taste, the breakage

and the brittleness, besides the amount of damage done

by insects, and also what was their effect with regard to

the prophylactic value. A special chapter of this treatise is

devoted to this latter point, as this is of the most importance.

Generally speaking, the following particulars as to the

results of these experiments were remarked.

There was no question of the appearance of insects under

the influence of any of the preservatives mentioned, except

in the case of CaO, which seemed rather to encourage than

to prevent the damage done by weevils.

An essential difference between the grains of rice which

still retained the silver-skin and the grains of polished kinds

of rice was found as to the breakage. The formation

namely of continuous transverse cracks, which appeared

when some of the preservatives were used, was prevented

by the presence of the silver-skin. Polished rice which had

been preserved for months with alcohol and CaO showed

more than 50°/o cracked grains, while unpolished rice of the

same kind did not show a single burst after being preserved

under exactly similar conditions.
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The silver-skin did not on the contrary prevent the grain

from becoming brittle. Several kinds of rice milled in different

degrees could be just as easily crushed with the fingers after

they had been exposed to the influence of preservatives

which had this brittleness as result. This was the case in

great measure when alcohol was used, in a slight degree

with CaO and scarcely if anything when sulphurous acid,

chloroform and CC14 was used. Formaline on the contrary

had a hardening influence on the grain.

As to the influence on taste and smell, the most important

point can be briefly stated here, and that was that both of

these were very unfavourably affected by alcohol and forma-

line, as well as by sulphurous acid, while, even in the long

run, this was not the case with CaO, chloroform and CC14 .

The unfavourable working was generally betrayed more by

the smell than by the taste and unpolished rice was much

more subject to this injurious influence than the more polished

kinds of rice.

a. Influence of Oxide of Calcium, in different proportions

and finely powdered, mixed with the rice.

When we see by comparing the following table IV with

the two preceding tables, that instead of killing the insects

or preventing their appearance, CaO actually furthers their

development and their tenacity of life, we cannot help being

astonished at the obstinacy with which such a preservative

is used, even for kinds of rice such as white polished rice,

which scarcely need any artificial preservation.



gram, of unpolished rice, kept in wooden boxes with

different quantities of CaO.

w.* *•/. 1 % 2>/a % 5%

after 1 month 8 6 3 3 weevils

l'/2 „ 21 15 10 8

2 months 150 180 26 18

2'/2 „ 520 500 230 122

3 Not more to be c Numerous.

4 Changed into an unrecogni- Swarming with weevils;

zable filthy smelli ng mass; most of the grains hollowed

out; not yet stinking;

reaction still strongly alka-

All the grains hollowed out

by innumerable weevils;

smell only slightly offen-

sive; reaction still strongly

alkaline.

When we hereby consider: that unpolished rice kept

for 5 months in a stoppered bottle with 5 % CaO,

showed, after having been washed and dried, a great amount

of breakage and brittleness; that its physiological activity

was inferior to that of the rice stored in the hospital for

5 months; that it was very difficult to completely wash out

the CaO, as this is generally very difficult to moisten, and

that the unpolished rice got an intensely yellow tint, — a

discolouration which certainly again disappeared during the

steaming of the rice, but which still pointed to a chemical

change of the silver-skin — then we have convincingly brought

to light how useless, impracticable, and injurious is the use

of this "preservative".
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b. Preservation with Formaldehyde, by which forma-

line-tablets, wrapped in paper, were placed amongst

the rice.

Although this proved to be useless and even injurious,

just as the CaO, this could at any rate be spoken of as a

preservative, for insects and other parasites were completely

prevented. After having been stored for longer than half

a year, there were no signs of breakage or brittleness and

it even seemed that the grain was hardened. The original

colour of the rice was better retained in the long run than

when alcohol or even chloroform and CC14 was used.

In contrast with these advantages was the disadvan-

tage that formaline, even in the short space of one day,

had a most unfavourable influence on smell and taste;

this was less noticeable with the unboiled rice than during

the steaming process. The disagreeable, pungent smell of

formaldehyde could easily be distinguished in the boiled

rice, while the taste was modified in the same manner,

though in lesser degree.

A still greater objection to the use of formaline as a

preservative is not so much that it reduces the curative

effect of the silver-skin, but that it communicates in a high

degree poisonous properties to the grain, which will be shown

below by experiments taken on rice-birds. This fact was

clearly shown after the rice had been kept for 2'/2 weeks

with formaline. When fed with such rice, these test-animals

generally died in about 7 days. When rice was used which

had been preserved with formaline during four months, death

generally followed in 2 days' time.

c. Preservation ivtih Snlpliiirons-acid (S02).

A great advantage of S02 as preservative is that it has

at the same time a bleaching effect, so that it imparts to

the grain, also that of unpolished rice, a cleaner and whiter

appearance.

Even after having been preserved with S02 for half a

year, there was little or no sign of breakage or brittleness to
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be noticed in the unpolished rice. Breakage especially was

however visible in the kinds of white rice, although in no

great degree.

On the other hand deterioration in physiological sense

was distinctly to be remarked after a somewhat protracted

S02 working.

The principle objection however to the use of S02 as

preservative, or, speaking more in general, to bringing rice

into contact with this gas, is that the taste and still more the

smell of the boiled rice are thereby unfavourably influenced.

This is noticeable with unpolished rice in much greater

degree than with the kinds of white rice. The smell which

exhales during the steaming and is also present in the

cooked rice, is suggestive of iso-sulfocyanesters, sulphur-

compounds, such as appear in spoon-wort (Oochlearia) and

radish (Raphanus). The taste undergoes the same disagree-

able influence, though this is less pronounced. These parti-

culars were even distinctly to be noticed with rice which

had been exposed for three hours to the fumes of S02 and

afterwards "aired" during several days.

Experiments made expressly in this direction have certainly

shown that the above-named changes, especially in the case

of white rice, during The short contact with S02 and under

other circumstances, such as Claytonising, are extremely

slight and that they therefore escape the notice of most

consumers. These modifications, however, especially in

unpolished rice, are sufficient to increase the many objections

to Claytonising.

When the rice is exposed for a longer time to the working

of S02 , as will generally be the case in practical use for a

proper conservation, the disadvantages assume such propor-

tions that there can be no doubt that this substance is

unfitted for use. Rice in general and unpolished rice in par-

ticular loose their market value in consequence of this

treatment.

d. Preservation with Alcohol (strong spirit).
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When white rice is exposed to the influence of alcoholic

fumes, breakage and brittleness are much more noticeable

than when any other preservative is used. This breakage

especially may be the cause of a pap-like appearance of the

cooked rice. Although the silver-skin prevents the visible

signs of breakage, this is not the case with the brittleness

so that by a somewat protracted treatment of unpolished

rice with alcohol, this becomes as brittle as the polished

kinds of rice.

The injury done to taste and smell by alcohol is still

worse. As in the case of S0 2 , the unfavourable influence is

now also greater on unpolished rice than on more highly

milled rice. Even when the working of alcohol has only

lasted for 3 days, the rice develops, while being steamed,

a disagreeable smell of fusel, which, as well as a similar

taste, is to be observed in the rice, when boiled and ready

for table. After the rice had been preserved for a longer

time with alcohol, during one year, the grain showed a

yellow tint, besides which a rancid taste and smell were

developed.

The prophylactic effect of unpolished rice remained excellent

when the preservation with alcohol did not last longer than

9—10 months, but the same rice preserved in alcohol for

one year, took several days, and sometimes even a week,

to cure fowls of polyneuritis.

e. Preservation with Chloroform and Carbon tetrachlo-

ride (CC14).

The use of chloroform and CC14 as preservatives is without

a single disadvantage.

The prophylactic value when using these substances is

quite as assured as in these of alcohol.

They have no influence whatever on the breakage and

brittleness of unpolished rice. However after having been

preserved more than half a year in chloroform, there was

20 % °f breakage to be found in white polished rice and

6 °/ in finished rice.



Neither of these substances had any influence on taste

and smell of the cooked rice. Although these might be

perceptible on the grain, even after this had been aired,

they evaporated entirely at the commencement of the

steaming process, so that smell and taste remained perfectly

intact. A slight rancidness — best to be defined as a stronger

bran taste and smell — was also present when rice had been

preserved for a long period, for instance a whole year;

the same as when alcohol was used, but in so slight a degree

that it could not be considered as a disadvantage.

There are no objections to the application of these

substances, even on a large scale. They are both absolutely

incombustible and do not produce any explosive mixtures

when combined with air. The most suitable manner of

using is to place here and there amongst the rice (kept in

a well-closed space) wide-mouthed bottles or tins containing

the preservatives. These are absorbed by cotton-wool and

the vessels are closed with some woven tissue, or else with

chamois-leather. This treatment can be commenced when

towards the end of the second month deterioration begins

to threaten and it does not by any means need to be

continuous. Theoretically one treatment is sufficient, always

supposing that this has effectually killed the germs which

produce decay.

The great advantages which these two preservatives showed

when compared with S02 , led to experiments for deciding

the question as to whether the extirpation of vermin —
rats and insects — in rice cargoes and storehouses, could

not be more satisfactorily attained by the use of chloroform

or CC14 than by Claytonising. In my opinion these experi-

ments have answered the question in the affirmative.

V. Experiments

When examining the influence of preservatives on unpolis-

hed rice it was not sufficient to observe the external changes

and modifications in taste and smell, but it was necessary

LXXIV H k
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to decide whether there was a diminution in the prophylatic

effect, and eventually the extent of this diminution.

With a view to the importance of these investigations in

connections with the physiological test for rice which will

be given below, they are now given in detail, although

the final results have already been shortly indicated above.

It is evident that the standard used by Fraser and

Stanton as to the proportion of phoshoric acid (at least 0.4%)

necessary for sufficient physiological working of rice, is of

no use in determining the effective properties. So long as

the active substances have not been separated and identi-

fied, physiological experiments alone can enlighten us as to

the extent of this working.

Instead of taking comparatively expensive fowls and

pigeons wich had hitherto been exclusively and generally used

for animal experimentation in connection with beri-beri, reasons

of economy led to the trial of smaller birds for this purpose.

For these experiments the rice-bird or glatik (Spermestes

orizyvora L.) turned out to be exceptionally suitable. While

house-sparrows (Fringilla domestica L.) scarcely lend them-

selves for these proofs, owing to the very slightly marked

symptoms of polyneuritis, the abovenamed rice-birds are more

suitable for test-animals than even fowls and pigeons. This fact

can also conduce to progress in the chemical investigation

of the effective substances contained in the silver-skin.

The only advantage which house-sparrows have above

rice-birds is that when fed exclusively on completely polished

rice, they sooner become ill, frequently even in about ten

days. The picture of disease which they show howTever is

not highly characteristic, and is limited principally to some

general symptoms, such as: gloominess, slow movements,

stooping carriage, ruffling of the smaller feathers, — while

symptoms of lameness (paralysis) were of very insubordinate

importance.

With rice-birds on the contrary, which seldom became

ill within 3 weeks, it was just the paralytic symptoms which
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appeared most distinctly when they were fed on the same

one-sided diet. An accompanying decided change in the

entire appearance of the animals made it easier to diagnose

polyneuritis, even for non-professionals.

First the bird's seat on the perch and its gait become

unsteady; the animal does not stand firmly on its legs, but

gives way and leans more of less on them. For the better

keeping of its equilibrium when perching, the legs are

stretched out sideways. Owing to loss of muscular strength

in its legs, the bird totters when jumping from its perch

to the bottom of its cage, or the reverse. A singular

stretching out of the neck gives an appearance of greater

length of body to the animal. In a later stage of the disease

it can no longer reach its perch; when moving about on

the floor of the cage it falls down, frequently to one side,

and can only with more or less difficulty get up again.

In this advanced stage the bending of the head backwards

and moving it to and fro is very typical.

More general symptoms usually accompany this specific

picture of disease; the beak becomes pale; the eyes are dimmed

and undergo changes of form; the feathers lose their lustre;

the smaller feathers are ruffled up, etc.

As was to be expected, the above-sketched symptoms of

disease did not appear when the food consisted of unmilled

rice, or of unpolished rice. On the contrary, these two kinds

completely cured diseased animals, and that even within

24 hours: sometimes even after 5 hours there was already

marked improvement. The conclusion from these premises

was therefore obvious, that in unmilled rice and even in the

unpolished rice in question which contained only '/
3 of the

original proportion of silver-skin, there must be a consider-

able surplus of prophylactic and curative properties.

The best proof for the excellency of storing rice in its

own husk is provided by the fact, that "gaba" which had

been kept for 3 years in a stoppered bottle, during which

time it had even become somewhat musty, had not apparently
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deteriorated. As soon as the husk is removed, however, the

retaining of its effect is considerably less assured. Unpolished

rice which had been stored for 5 months in the hospital

appeared to have lost little of its effective working, while

there was distinct diminution when this storage had been

continued for one month longer. In the case of unpolished

rice, which had been kept for 6 months in a stoppered bottle,

there was however very little of this diminution to be noticed.

Generally speaking— taking into consideration the supposed

facility with which the active properties of the silver-skin

can be destroyed — the deterioration was much less than

might have been expected.

Unpolished rice which had been kept in paper for more

than 6 months, in which time the grains had been com-

pletely hollowed out by insects, appeared also to be still

very effective, which was to be attributed to the special

circumstance that owing to this hollowing out of the grains,

the percentage of silver-skin had considerably risen. It was

most astonishing, that 2'/2 gram of this much damaged rice,

even after it had been exposed for 30 hours to a temperature

of 105°C, completely cured a diseased bird in one day's

time. The instability of the effective substances, at any

rate under ordinary circumstances and under the influence

of dry heat, was thus shown to be much less than is

generally supposed.

The washing out of the rice has a less favourable

influence than its storage, so that this manupulation which

is absolutely necessary for preparing the rice for consumption,

is not to be carried further than is indispensable for this

purpose. Unpolished rice which had been kept for 4 months,

and then washed, — in accordance with the regulation, until

the water which ran off was not too milky— and afterwards

dried, had become ineffective.

The first of the diseased birds used for these experiments

gave an important indication as to the manner in which an

eventual physiological test ought to be taken, for these
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test-am mals recovered in the beginning in the course of 2

or 3 days, when fed on unactive rice. This was because they

had a comparatively large quantity of polished rice at their

disposition, from which they could first pick out those grains on

which the largest quantity of silver-skin still remained. When
for each bird not more than a day's rations, of ± 5 gram,

was given, a rapid recovery was quite out of the question.

With polished kinds of rice which showed a defeciency

in protective elements the "incubation period" was, as a priori

might be expected, dependent on the more or less degree of

milling. The following table V, which also justifies some

other conclusions gives moreover confirmation of this

statement. The ciphers given herein show the number of

days in which the symptoms of polyneuritis began to break

out on several healthy animals which had not yet been

experimented on, while the lines represent those cases in

which other diseases or causes of death must be accepted,

and also those in which the symptoms of the disease were

not apparent within 2 months, — cases therefore of practical

immunity.

TABLE V.

White Idjoean Polished idem White rice for the
j

Polished idem

rice (sosoh). (sikat). War Office (sosoh). (sikat).

21 16 25 17

33 20 29 23
— 20 29 30

51 21 31 38

26 36

62 50 - 46

The time in which the symptoms of disease begin to

appear varies from 3 weeks to 2 months. The above-described

symptoms seldom appeared earlier, and the cases of immunity

were still more scarce. The difference of time of "incubation"

points to the significance of individual qualities for the



appearance of polyneuritis, especially a certain predisposition

for it. This makes it desirable, when testing the rice, to

use animals previously infected, and also to subject more than

one animal, by preference half a dozen, to the experiment.

White Boeloe rice reaped a year earlier, but milled at

the same time as Idjoean rice, gave generally speaking the

same results as the latter kind.

In the case of animals which took a longer time to get

the disease, the symptons often broke out more suddenly

and in a worse degree, so that death could not be prevented

by giving them normal food.

There are other factors which shorten the incubation

period or delay a complete recovery, such as the number and

the intensity of the attacks of polyneuritis already under-

gone, and the shortness of time which had elapsed since

recovery from a former attack.

Without going too much into particulars as to these

factors, which are narrowly connected with the personal

predisposition already shown, the following table VI clearly

shows the influence which a former attack of disease exerts

in causing a speedier return of the symptoms of disease.

TABLE VI.

Showing the time in which animals, after a longer or

shorter period of recovery, again developed polyneuritis by

White Rice for the War White Boeloe Polished Boeloe

Office (sosoh). rice (sosoh). rice (sikat).

14 days „ 11

14 „ 13 11

16 „ _ 14

21 „ _ 24

31 „ " ~
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Occasionally there were seeming irregularites and contra-

dictions. In the case of one rice-bird out of 4 which had
been made ill with polished Idjoean rice (sikat), there was at

first improvement shown, and that during 10 days, when a

somewhat less-milled rice of the same kind (Idjoean sosoh)

was given. After these 10 days however the disease again

broke out, while in the case of the other test-animals this

preliminary improvement did not take place.

Later we shall speak of an analogous case of anomaly
when describing the experiments for testing rice from the

prison in Loemadjang.

Both these cases show how desirable it can sometimes be
to prolong the experimentation on rice-birds in order to

form an opinion as to a certain kind of rice which is in

every respect correct.

VI. Experiments on Rice-birds, with Unpolished Rices,

ivhich had been preserved in Different Manners.

After the above-described experiments, the influence which

various preservatives have on the desired protective working

of unpolished rice, could be determined with greater success.

For this purpose, as had appeared desirable, experiments

were made on birds which had previously been made ill by

a one-sided food consisting of completely polished rice and

for each experiment at least three test-animals were used.

After the birds had been fed on unpolished rice which

had been exposed to the working of various preservatives

for a shorter or longer time, examinations were made as to

whether the diseased birds recovered after eating this rice,

and if so, how long a time the disease had to be fought

against, or in what degree the symptoms of disease were

aggravated thereby.

Of the various preservatives which had been taken into

consideration from other points of view, chloroform, carbon

tetrachloride and alcohol appeared to be the most satisfactory



for retaining the curative as well as the prophylactic properties.

As to the preserving quality, these substances differed from

each other little or not at all. After having been kept in

them during 7—8 months, there was still no diminution in

the working to be remarked. This was however somewhat

noticeable after 10 months, and after a year it was distinctly

evident. In the last case, there was soon some improvement,

but complete recovery generally only took place after 4 or 5

days, and in a single case it appeared after about 10 days.

That the preservation of the desired effect is not perfectly

absolute, can not in the least be considered as an objection

to the use of chloroform and CC14,— not to speak of alcohol,

which for some other reasons must be declared as unfit for

use as preservative. For in connection with the time of

harvest, etc, the rice will certainly never need to be stored

for longer than 9 — 10 months.

With a view to the preservation of the prophylactic

properties, the objections to the use of calcium oxide are

not nearly so important as are other disadvantages connected

with its use and which have been above described. Under

its influence the effective working diminishes very gradually

but still in such a measure that storage with this substance

is less desirable than ordinary storage without preservative.

Unpolished Idjoean rice which had been kept for 5 months

with CaO showed although only in a slight degree inferiority,

when compared with a sample of the same kind of rice,

which had been stored for the same length of time, under

ordinary conditions, in the hospital. In this respect also,

CaO can therefore make no claim to the title of preservative.

On account of its influence on smell and taste, as well

because of its unfavourable effect on the effective elements

contained in the silver-skin, the use of sulphurous acid is

to be considered as hasardous. After having been kept for

4 months with S02 , unpolished rice produced no improvement

and still less recovery. When exposed for a shorter time

to the influence of S02 , the diseased condition remained



stationary, while rice of the same kind, which had been kept

just as long in CaO, was able to cure the test-animals in

1 or 2 days. The treatment of rice and more especially

of unpolished rice with S02 must therefore, also on account

of less protection against beri-beri, be considered as injurious.

Formaline proved to be the most unsatisfactory preserver

of the desired physiological working. After having boon

kept for only 2'/2 weeks in formaline vapours, unpolished

rice showed distinctly a poisonous effect, in so far, that

healthy test-animals which were fed with it, died in about

one week's time. The symptoms of poisoning: dejection,

discolouration of the beak, putting the head backwards

under the feathers, etc, are generally preceded by a preli-

minary improvement, which is entirely absent when the

preservative has been used for a longer time, for instance

during some consecutive months. In this case, death

frequently occurs within 2 days and is pretty sudden.

From the following scheme (table VII) in which, besides

the just detailed results, a general review of the influence

on smell and taste, as well as on the brittleness is given

in summary, it still further appears that of the preservatives

mentioned, chloroform and CC14 are the only substances which

can come under consideration for the preservation of rice.

TABLE VII.

Influence of different Preservatives on Unpolished Rice.

Smell I

perceivable,

greatly promoted.
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VII. Investigations relative to the Phosphoric acid

(P2O5) Amount.

Not only the question in how far the P 2 5 content of

the rice-kernels may vacillate, so that the generally accepted

minimum of 0,4% P2 5 would be of doubtful value as a

criterium for protection against beri-beri, but also to gain a

correct idea of the materials used for various experiments,

it was a matter of course that a considerable number of

P2 5 estimations were necessary.

The conclusions to which these P2 5 estimations have led,

may be in the main formulated in 4 theses:

1 st
. The P2 5 amount is not a correct standard for judging

the prophylactic working of the rice;

2nd. During storing of the rice the P2 5 content does not

diminish

;

3 rd
. The influence of the washing of the rice, both on the

decrease of the P2 5 amount and on the diminution

of the desired working, are generally undervalued, and

4th
. Scarcely any of the P 2 5 passes into the water used

for steaming.

Although the values found for the P2 5 amount should

always, for the sake of a more correct comparison, be

reduced to those of perfectly dried material, still the

ciphers found for undried material are always given here

below, because these are of somewhat greater value for

practical use. Most investigators seem also to prefer the

latter method, and in this way the already mentioned

standard of 0,4°/ for P 2 5 amount has also been fixed not

with regard to moisturefree but on undried material. All the

less can this manner of recording be objected to, because

the percentage of moisture in rice, which certainly may

vary from 11 to 16°/ very seldom differs appreciably from

13 or 14°/ .

Another observation, of a general kind, as to the P2 5

values should precede the further explanation of the above

formulated conclusions, namely that we mention below only
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those results which were obtained after igniting the finely

powdered material, with 0,1 part kalium Ditrate (KN03)

and 0,3 parts natrium carbonate (Na2 C03).

If rice alone is combusted, for the purpose of determining

the amount of P 2 5 , then there is more or less loss of

organically-combined phosphorus depending upon whether the

temperature increases rapidly and to a higher degree, or

whether it is reached more gradually and kept at a lower

heat. In this manner lower results are obtained than when
the ignition takes place after the rice powder has been

mixed with KN03 and Na2C03 ; these differences may be

of relative importance. As a rule, the difference is 5%
when the reduction to ash, without any admixture, takes

place slowly and is not carried to a high temperature. There

is a difference of 11% when the temperature is rapidly

increased and to a high degree, with this understanding

that, when the actual P 3 5 amount is l°/ , the P2 5 obtained

from the ash is in the first case 0,95°/ while in the last

case generally not more than 0,89% is found.

Communications as to the results of the P2 5 estimations

are consequently only of actual value, when at the same time

it is shown which method of analysis has been followed.

1st
. The P2 5 Content of the Bice does not diminish

during Storage,

Several experimentists have declared that the P2 5 amount

becomes less during ordinary storage. One of the latest

communications on this point appeared in the treatise of

J. A. M. J. Jennissen: On Rice-diet and Beri-beri amongst

the Miners in Billiton" which is published in the „Genees-

kundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie" 1913 (Medical

Magazine for Netherlands India 1913 Volume 53, part 4,

pages 578 and further). This gives investigations made by

the mining engineer C. P. Gboothoff, in consequence of

which the conclusion is drawn, that garnering for even

2'/
2 months has already a distinct influence on the ash and

on the P2 5 amount.



- 172 -

This conclusion could not be confirmed by the author of

the present paper.

The P2 5 content of unhulled rice (gaba), received from
Soerabaja in the beginning of 1912, and which had been

kept in a stoppered bottle nearly 2 years, had not become
smaller, although during this time the rice had even got a

musty smell. Moreover there was no diminution in the P2 5

amount in the case of samples of white and red Java
unpolished rice after they had been stored for a year with

the help of naphtaline. In unpolished Idjoean rice reaped

in 1913 and husked in June the same year, and which had

an original P2 5 content of 0,52%, there was repeatedly

shown a P2 5 amount of 0.54%, after it had been stored

for 5 months in the hospital, and for 6 months in the

laboratory, under somewhat different conditions. There was
thus no decrease in the P2 5 content, but a slight increase—
in reality somewhat higher, because the amount of moisture

had somewhat increased during the storage.

This apparently absurd augmentation was explained when
in the same kind of rice not less than 0,856% P2 5 was
found, after a great part of the grains had been hollowed

out by insects. The damage done by insects which princi-

pally attacked the kernel with its smaller P3 5 content, caused

the average P2 5 amount of the remaining rice-grain to rise.

Although in my opinion it is sufficiently proved by these facts

that there can be no question of a decrease in the P2 5 amount
during storage, still more proofs were prepared for the purpose

of establishing beyond all question the results already obtained.

2nd. In Consequence of the Washing of the Rice previous

to Consumption, a considerable Amount of P20s is lost.

Through the washing of the unpolished rice, destined for the

taste-proof held in the hospital on June 25—1913, - which rice

was thus husked 16 days previously — the P2 5 amount sank
from 0,52% to 0,27%, i.e. a decrease of almost one half.

Two months later, the same rice was washed in the same
manner, in the laboratory, until, as is usual, the turbidness
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of the poured off water did not any more become less.

It now appeared that not less than 0,34% of the original

P2 5 content had passed into the water used. Through the

process of washing therefore the P2 5 amount of this more

matured sample of rice had sunk to 0,18°/ i.e. to one third.

It further appeared that this washed rice, after having

immediately been speedily dried in the air, had become

absolutely unfit to cure polyneuritic rice-birds.

Where now the proportions, especially concerning the

unpolished rice, were here found to be so much less favou-

rable than had been brought to light by other investigators,

it was hereby still more distinctly shown how worthless ii

is to fix conditions for the excellency of this rice, unless at

the same time the obligation is imposed, that while washing

out the rice, the necessary carefulness and precautions are

to be kept in view. With regard to these precautions, there

may indeed be a difference made between freshly husked

and more mature kinds of rice, but in any case the washing

out, and especially the rubbing practised thereby — also

in connection with the solubility of the physiological active

substances of unpolished rice — may not last too long or take

place too rigorously.

3rd
. The Steaming of the Rice has scarcely any Influence

on the P2 5 Content.

Of the occasions in which the proofs as to taste were

made by steaming rice in the hospital, which proofs are

described at the beginning of this treatise, three were utilized

for collecting the water used for steaming the different

kinds of rice and estimating the P2 5 contained therein.

The losses of P2 5 for unpolished rice which could thus be

proved, amounted successively to 0,012, 0,0086 and 0,004%,

on an average thus, 0,0082%. The rice for the troops showed

a somewhat smaller average in the P2 5 amount — 0,0075%—
in the water used for steaming. The reduction was found

to be respectively 0,0115, 0,008 and 0,003%. The losses of

Pj,Oa by escape into the steaming water of white rice (sosoh)
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were found to be still smaller. These were determined at

0,0105, 0,004 and 0,035 and amounted therefore on an

average to 0,006°/ , while the lowest average was with

quite polished rice (sikat) from which resp. 0,01, 0,0025 and

0.004°/ P2 5 had passed into the steaming water.

Without going into explanations as to the comparatively

great differences which the estimations showed with regard

to the same kind of rice, apparently steamed in exactly

the same manner, it can be decided that the decrease in

the P 2 5 content in consequence of the steaming-process

is not worth mentioning. It is also certain that it

cannot be brought into comparison with the unavoidable

lessening of prophylactic activity which must be taken for

granted under a comparatively long exposure of the rice to

damp heat — an argument which forms one of the a priori

objections to the standard fixed for the P2 5 content as

necessary for assuring the desired effect.

4th
. The P2 5 Content of the Rice is in Reality no reliable

Indicator for its physiological Activity.

As long as the effective ingredients of the silver-skin of

the rice are unknown, and are neither to be quantatively

separated or be directly determined in any other manner,

we are obliged to have recourse to little nsed indirect methods

in order to obtain a chemical value-estimation. We take

then as standard the quantity of one or more by-constituents,

which are quantitavely sufficiently parallel with the effective

substances and can be accurately determined on chemical way.

In the P 2 5 content of the silver-skin, which is higher

than that of the kernel of the rice grain, Henry Fbaseb

and A. T. Stanton supposed they had found the means of

estimating the quantity of that silver-skin in rice, and indirectly

at the same time to fix the degree of activity thereof.

In their work entitled: "The Etiology of Beri-Beri" (1911)

the P2 5 amount was recommended as indicator, and they

also declared that for rice of good quality, affording sufficient

protection against beri-beri, a minimum P2 5 amount of 0,4%—
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calculated on undried material — must be demanded. In finding

this value-limit the empirical method was followed, in so far

that the abovenamed investigators had never seen beri-beri

break out on man, or polyneuritis on birds when dieted on

rice containing more than 0,4% P2 5 which they certainly

saw when rice was used with a lower P2 5 amount.

A distinct sign of the urgency of a suitable test for

unpolished rice is the fact that their proposal was not only

universally accepted, but also that there was even a general

coquetting with the standard given.

The fixing of such a norma could not however completely

satisfy the more pharmacognostically disposed chemist.

All the same, there are scarcely any objections made to

the acceptation of the proposed indicator and of the standard

cipher given therefor.

Only once during the three years which have elapsed since

the appearance of the abovenamed work has there been one

objection made to the cipher 0.4 as minimum P2 5 content

for rice of sufficient activity, and this was in the "Studies

of Beri-beri and its Prevention in Siam", a treatise which

was published in Juli 1912, by order of the Siamese

government. The grievance here mentioned might be considered

as of little importance, for the design of clearing Rangoon

rice from aspersions which had been cast on it, gave a

tendential character to the whole treatise. In any case, on

pages 32 and 35 of that work the fact is stated that during

4 years there had only been one case of beri-beri in Minbury

Jail, although the rice there generally used contained not more

than 0,29 — 0,30°/ P2 5 . From this fact the conclusion was

drawn that the fixed value limit of 0,4% was not above

criticism and ought to be fixed lower.

The results of the following investigations in this direction

have clearly demonstrated the fallibility both of the proposed

indicator and of its accepted minimum. These investigations

have shown that probably there are kinds of rice which

just as the Siam rice in question are of sufficient activity,
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although the P2 5 content is less than 0,4%. But besides

this, it is distinctly proved that a P2 5 amount of 0,4% and

higher in rice does not always guarantee the desired activity.

Generally speaking, these investigations have shown that

the collective name "rice" includes, to a certain degree,

all kinds of varieties and possibilities as to the relation

between the P2 5 content and the physiological effectiveness.

At first there was only a great measure of probability

acquired for the contrasting case caused by Minbury Jail

rice, namely that even a higher P2 5 amount than 0,4% does

not necessarily ensure its due activity. It appeared, for

instance, that white Boeloe rice (sosoh) with 0.37% P2 5

was of so little activity that by enlarging the P2 5 amount

with 0,03% to 0,4% (by less milling of the rice) there was

not even a certainty that sufficient activity was assurred.

Later, however, there were more direct and more distinct

proofs obtained there for, first, in the month of May of this

year, through examining unpolished rice which was furnished

to the prison at Loemadjang, and afterwards, last October,

by the investigation of a sample of white rice which came

from kampong Kramat, near Weltevreden, and which also

did not give sufficient protection against beri-beri.

The reason for the first investigation was a considerable

increase of beri-beri patients last March, amongst the

prisoners at Loemadjang, and this notwithstanding that

they were dieted on unpolished rice. It was natural to seek

the reason of this increase in the bad quality of their

principle article of diet. In order to obtain a certainty as

to this supposition, two samples were presented for investiga-

tion at the Chemical Laboratory here, one sample being

taken from the nearly used up store, and the other from

the quantity which was soon to be delivered. With regard

to the P2 5 content, it was found that the first named rice

contained 0,41% P2o5 (on dried material 0,478%) and the

second sample had 0,39% (moisture free material showed

0,457%). According to the Frasek-Stanton standard the first
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kind could certainly not be rejected, and even with the

second sample this was scarcely necessary.

The result of the test made with spirit, led to a comple-

tely different conclusion. This test will be more fully detailed

below. Hereby 0,24% of the ingredients of the first sample

were withdrawn and the second sample showed a dry-residue

of 0,21%. Since at least 0,55% of unpolished rice of good

quality becomes soluble when treated under the same

circumstances with strong spirit, these two samples of rice

must be considered as totally unsatisfactory.

This last conclusion was completely confirmed by experi-

ments on polyneuritic rice-birds.

Of three diseased birds which were fed with the first

sample, one became so much worse in one day that normal

food had to be given to keep it alive. The diseased condition

of the other birds remained pretty well stationary during

one week, but after about 12 days it seemed that there

was some improvement. However, after the same diet had

been continued a few days longer, the polyneuritic symptoms

again broke violently out on both test-animals.

Three other diseased birds which were fed on the second

sample behaved in a manner which scarcely showed any

difference from the first named birds. The general impression

made by this second group of birds was however some-

what more unfavourable, although it was only in the course

of the second day that the condition of one of them

became so much worse that it was desirable to discontinue

further experimentation. With the other birds, the symptoms

remained almost stationary longer than 7 days, and it was

14 days before there was apparent improvement. Immediately

after this recovery, the symptoms again broke out with

great violence.

When by using unpolished rice of good quality, and also

by the use of gaba, polyneuritic rice birds were completely

cured within one or at the most two days, there was no

doubt that both the Loemadjang kinds of rice, notwith-

LXXIV 12k.
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standing they had a sufficient P2 5 content, were totally

unfit for giving protection against beri-beri, as shown by

the described effect on test-animals. If this is already the

case with raw rice, how much more so after it has been

washed and steamed!

The remark might here be made that the standard limit

of 0.4% for Po05 amount is only valid when the method

followed for fixing it, is that in which the rice alone is

reduced to ash; that therefore, when combustion takes place

with KXO3 and Na2C03 , this limit must be higher and

would, according to the above given explanation, have to

be fixed at 0,42 — 0,44%. Be that as it may, the beha-

viour of the birds fed on Loemadjang rice was so unsatis-

factory, that an increase of the quantity of silver-skin to a

proportion of only a few hundretli percent of P2 5 may

not be considered as able to sufficiently counteract these

phenomena.

The other distinct, although somewhat less speaking proof,

that the accepted cipher 0,4 as value-limit for the P2 5

content is not really to be relied upon, was given by means

of an investigation of a sample of rice which, according

to Dr. G. W. Kiewiet de Jonge, had been the cause of a

striking increase of beri-beri cases in kampong Kramat.

In this case too, the rice could not be rejected on account

of its P2 5 amount for this proved to be 0,42% (calculated

from dried material 0,48%). The experiments with spirit,

when there was a dry-residue of only 0,37%, gave on the

contrary sufficient reason for rejection. The incapacity of

this rice to prevent beri-beri was further confirmed by

experiments with three polyneuritic rice-birds, of which two

recovered only slowly in 3 or 4 days, and the third got so

much worse after one day that it appeared desirable to

relieve it from further experimentation.

If it was proved by these two cases that it is not unusual

to find kinds of rice, the kernel of which contains such a

comparatively high P2 5 amount that this may be increased
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to more than 0,4%, even where there is an insufficient

quantity of silver-skin, we were less fortunate in our searches

for a kind of rice, which, in the same way as the Minbury

Jail rice, was sufficiently effective although showing a P2 5

amount more of less below 0,4%; — a kind of rice, therefore,

of whicli the kernel contained so little P2 5 , that an exactly

sufficient quantity of silver-skin would not appear to be able

to raise its content to 0,4%.

From the fact that we did not happen upon such a kind

of rice amongst the few which were in any measure properly

investigated in this direction, we can not in the least draw

the conclusion that such kinds of rice do not exist, or even

that they are very exceptional, for in the natural course of

affairs the finding of them is too much influenced by chance.

Although the attempts to find here a kind of rice such

as was brought into question by the Siamese investigators

may have hitherto failed, there are however several indica-

tions that such kinds of rice are not so very unusual and

even that they are more frequently met with than the

Loemadjang and Kramat kind. With the following facts and

considerations as foundation, there is no doubt that within

a short time there will be more direct proofs of the same

kind as the first and as yet only instance given in literature

in which the correctness of the standard agreed upon is

refuted. (Compare with Appendix).

The most forcible argument in this respect is the following.

During the process of converting the gaba into unpolished

rice containing '/3 of its original quantity of silver-skin

the P2 5 content becomes, as a rule, smaller. But this is

not always the case, for with a complicated substance as

rice appears to be, fixed rules can scarcely be established.

With the Idjoean and Boeloe rice which were collected

in June 1913 this was certainly the case. The unmilled

Idjoean rice contained 0,62% PA and the unpolished rice

product only 0,52%. The diminution of the PA content of

the Boeloe rice, milled at the same time, was from 0,67 to



0,63% during the first treatment by machinery. The propor-

tion found in Idjoean rice, reaped in 1914 and husked at

Lema-abang last July, was on the contrary quite different.

As gaba it was found to contain 0,62% P2 5 ,
just as that

reaped in 1913, while the unpolished rice which was produced

from this gaba, and which was evidently somewhat less

polished had a higher P2 5 content, namely 0,67%.

Some years ago, in connection with the osteomalacy

question, 12 samples of gaba which came from different

garrisons in Java were examined, also as to their P2 5

content. In one of these samples, procured in Soerabaja.

as well as in one which came from Malang, the P2 5 amount

was found to be 0,42%, while one sample which was sent

from Djokjakarta, contained only 0,38%. This experience

led to a systematic search for the unpolished rice in question.

For it was obvious that one or more of the just named

kinds of gaba, with a small P2 5 content, might undergo a

diminution herein during its preparation to unpolished rice,

in the same way as the above mentioned kinds of gaba,

and that thereby in like manner an active unpolished rice

would be produced with a P2 5 content far below the

standard limit of 0,4%.

From each of the named garrisons two kinds of gaba

were again ordered and the amount of P2 5 determined. The

results of these estimations were successively found to be

0,6 and 0,63; 0,62 and 0,73 and 0,56 and 0.7%, but the

expectation was not fulfilled of finding amongst them a kind

of rice the P2 5 amount of which was the same as that

of the previously examined rice. Had this been the case,

it was almost certain that there-with the desired proof would

have been provided.

The possibility was thus converted into probability that

there really was a kind of unpolished rice, which, with a

much smaller P2 5 amount than 0,4%, still possessed sufficient

activity and this received still more confirmation when the

great differences amongst the rice-kernels, also as to their
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P2 5 content, were shown more and more clearly. Only a

few ciphers are sufficient to demonstrate these varieties.

While 0,192% P 2 5 was found in the kernel of Idjoean rice,

crop 1913, and in that of 1914 almost the same amount

namely 0,2%, the quantity of P2 5 in the kernel of Boeloe

rice, crop 1912, was not less than 0,3%.

As to the physiological effect of various kinds of rice

which had undergone different degrees of milling, even

superficial observation showed tolerably great differences,

and the impression was thereby received, that, within certain

limits, all manner of varieties are possible and that the

effect is not always parallel with the P2 5 amount. Even

the kernels — that is the grains of the one sort from which

the silver-skin had been entirely removed — gave much

less the impression of insufficient activity than did those of

the other kind. This last fact can at any rate in some

measure, give the explanation as to how one completely

polished kind of rice may give so much less cause for the

breaking out of beri-beri than does another kind. No doubt

this made it formerly very difficult to obtain correct views

as to the etiology of this disease (compare with Appendix).

In any case it is not to be denied that although there is

a certain connection between the P2 5 amount, as well as

of that of other substances contained in rice on the one

hand, and the physiological working on the other hand, still,

the above shown facts have definitely proved that it is not

always possible to judge of the effective working of rice

on the ground of its P2 5 amount. The value cipher (0.4%)

to be given as criterion presents an insufficiently absolute

standard therefor. The necessity of another test for rice is

hereby at the same time demonstrated.

VIII. The Spirit-proof.

Even during the first investigations as to the degree of

milling of some kinds of rice, in which the P2 5 amount

was taken as standard— long before the inefficiency of that



standard, as well as the cause of this inefficiency, had

appeared with more distinctness — other difficulties had led

to the search for a better chemical method of determining the

amount of milling and at the same time the grade of activity.

These difficulties were more of a technical nature, and arose

principally because the estimating of the P2 5 content

was laborious, tedious, took too much time, and was too

expensive. First of all efforts were made to find differences

between the silver-skin and the rice-kernel which would

make it possible to follow a more qualitative and at the same

time simpler method of investigation. The efforts in this

direction remained however entirely without the desired

result. The search for another more suitable quantitative

test met with more success.

This was found by estimating the substances of the outside

layers of the grain which were soluble in spirit.

The train of thought which was at the foundation of this

method was the following. If in reality the estimation of

the P2 5 or the ash amount allowed a correct judgment as

to the activity of rice, then other by-products appearing in

different degrees in the thin outer skin and in the kernel

might just as well be taken into consideration as indicators

for this activity. It was not impossible that one or more of

these substances could be used for this purpose even better

than P2 5 , always supposing that about ten times more of

it is to find in the silver-skin than in the kernel, as is the

aisu with P2 5 .

It is known that with grain in general the germ and the

sub-pericarpial layers house all kinds of substances, for

instance: aleurone, proteins, resinous substances, fats, etc.

frequently also some tanning and colouring substances, while

these are almost or entirely absent in the kernel which

consists very nearly exclusively of starch (amylum). There

is theoretically no objection to the estimating of these

substances, but so far as they can be practically carried out

they offer the same difficulties as the estimating of the P2 5



amount, namely, that they are laborious and take much time.

By extraction with a suitable solvent, such as alcohol — in

which the amylum of the kernel is not soluble while this

is indeed the case with the greater part of the above named

specific substances of the silver-skin — it might be just as

possible to demonstrate quantitatively the difference between

kernel and skin, but much more easily. Possibly also this

would even give more definite results, for according to this

method a whole complex of substances could serve as indicator,

and not only a single one. The experiment might be made

still more sensitive and the results still more accentuated

by applying the spirit-proof, not to the test-material reduced

to powder, but to the whole grain, by which means only

the outer layers of the silver-skin or perhaps of the kernel

would come into contact with the solvent.

All these considerations led finally to the following manner

of testing.

A certain quantity, for instance 25 gram of whole (unbroken)

grains — which were for all certainty gently rubbed in order

to remove powder which might have remained clinging to

them — were chosen from an average sample of one or other

of the kinds of rice which were to be investigated, and

then together with the same quantity (25 ccra.) of strong

spirit (spirit of 95%) were heated just to the boiling point

of spirit in a water bath. To prevent evaporation hereby,

this is best done in an Erlemeyer flask with a reflux tube.

After the spirit has boiled a very little time it inUst cool

down either of itself or by artificial means; more or less

shaking of the content of the flask during this process has

proved to have no practical influence on the result. When
quite cold, the tincture obtained is filtered into a measuring

glass through a small filter (with a radius of about 4'/2 cm.).

The liquid which has passed through the filter — with

unpolished rice this measures generally 21 ccm. and with

polished rice 22 ccm. — or else a certain portion of this

filtrate, is afterwards evaporated above the water bath on
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a watch glass, previously weighed, or in a small evaporating

basin the weight of which is known. To avoid the danger

of the spirit creeping up over the edge during this evaporation,

care must be taken that the level of the liquid remains

witbin the circle enclosed by the ring of the water bath.

The extract in finally dried during a quarter of an hour at

a temperature of 100— 105°C. and then weighed after cooling

in the exsiccator, after which a simple calculation shows just

the amount of dry-residue which would have remained from

25 ccni., and afterwards the percent cipher of that

dry-residue.

All these manipulations do not need to last altogether

longer than 1 or 2 hours, while a P2 5 estimation in rice

takes at least three, generally 4 days; sometimes it even

lasts much longer.

This manner of testing does not only take up very little

time, but it is also very simple,— it requires so little work,

that even a layman would without difficulty be able to carry

it out — and the expenses are scarcely worth reckoning.

But besides this, it has appeared that this test makes it

possible to judge of the protection which a certain kind

of rice affords against beri-beri, better than can be done

by a P2 5 estimation,— a circumstance which from the nature

of the matter gives the precedence.

The results obtained by this new test, even during its

first applications, raised high expectations. Later investiga-

tions have certainly shown that some of these advantages

were illusory, and have also brought to light a few drawbacks

in connection with the spirit-proof, but, notwithstanding all

this, the new test has not been so much disparaged that it

would have to be considered, generally speaking, as inferior

to the P2 5 test.

So the first comparisons between the P2 5 amount and

the dry-residue cipher of some kinds of rice seemed to show

the superiority of the spirit-proof, in so far that hereby

greater differences between unpolished rice on the one side
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and white rice on the other side would be clearly brought

to light. This conclusion was accidently confirmed during

the first series of estimations, both of the Po05 amount and

of the dry-residue made from the Idjoean and Boeloe kinds

of rice collected in June 1913 at Lema-abang. The results

of these estimations are given below in

TABLE VIII.

P2 5 content of: o/ SPiritdry-

undried

material.

dried

material.

residue

:

Idjoean unpolished rice, crop 1913. .

Idem. white rice (sosoh). . . .

Idem. quite polished rice (sikat).

Boeloe unpolished rice, crop 1912 . .

0,52 o/o

0,26 „

0,63 „

0,37 „

0,3 „

0,3 „

0,224 „

0,73 „

0,427 „

0,345 „

0,644.

0,277.

0,152.

0,66.

Idem. quite polished rice (sikat). 0,182.

In consequence of later investigations, where more allowance

could be made for the gradually discovered influence exerted

on the dry-residue cipher by the duration of storage, this

supposed advantage could not be maintained. Their results,

a review of which is given below in table IX, can nevertheless

give an impression of the value of the spirit-proof in general.

In connection herewith the observation deserves attention,

that during these successive processes which the rice under-

goes, the dry-residue cipher shows, as a rule a much greater

decline than the P2 5 amount, as soon as the limit is

reached between rice still retaining some of the silver-

skin and rice from which this has been completely

removed.



TABLE IX.

% P2 5 :

% Spiritdry-

Kind of rice, received. Activity: on undried

material:
free residue:

July 16—'14 from

Lema-abang:

Idjoean unpolished rice . . sufficient. 0,67 0,77 0,6.

Idem, polished (sosoh) . insufficient. 0,24 0,28 0,332.

Idem, finished (sikat). . 0,2 0,23 0,26.

June 25- '14 from

Tjikampek:

Pure "silver-skin rice". . . sufficient. 0,68 0,79 0,7.

2nd. quality „ ... „ 0,435 0,505 0,784.

3rd.
n n ... 0,416 0,484 0,66.

4th - „ „ ... insufficient. 0,334 0,387 0,528.

White rice 0,25 0,287 0,332.

October 5—'14 from

Tjikampek:

Pure "silver-skin rice" . . sufficient 0,6 0,688 0,68.

October 16—'14 from

Tjikampek:

Pure "silver-skin rice". . . 0,61 0,695 0,79.

2nd. quality „ ... — 0,512 0,587 0,986.

3rd. „ — 0,443 0,507 0,94.

sufficient. 0,383 0,446 0,793

White rice insufficient. 0,23 0,265 0,38

In the meanwhile this table shows also a distinct disad-

vantage of the spirit-proof, namely that the dry-residue

cipher is not conform with the degree of milling of the

grain, for it appeared that the product of the second process,

which took place at Tjikampek, gave off each time more to

the spirit than after the first treatment, — the husking.

The reason of this is to be found in the different quantity

of substances soluble in spirit in the successive layers of

the silver-skin, and the parts of the silver-skin which lie

near the kernel are evidently richest in these soluble



A still greater disadvantage of the test in question is

that the dry-residue cipher of one and the same kind of rice

shows a considerable amount of instability, proportionate to

the duration of storage. Rice with its silver-skin is especially

subject to this instability, while this sometimes does not

appear in completely polished kinds of rice, or at any rate

it is not at all visible, or only in a very slight degree,

during the first five months. The principle change consists

of a gradual decrease in the dry-residue cipher about the

third or fourth month of storage. This is to be attributed to

physical modifications thereby undergone by the substances

which are soluble in spirit.

Besides this reduction in the dry-residue cipher there is

a temporary increase, though in much less degree, and only

in the case of unpolished rice. This begins a few weeks

after husking, and reaches its toppoint in the second or

sometimes in the third month of storage. This is readily

explained by the forming of microscopical cracks in the

outside silver-skin layer, so that also the inner parts are

exposed to extraction by the spirit.

The progress and the degree of these undesirable changes

are illustrated by the followiug table X. With regard to

the want of regularity which is shown, the remark ought

to be previously made that this is due in great measure, if

not entirely, to two circumstances. In the first place, the

desired chronological precision could not always be kept in

view during the periodical investigations and in the second

place, the given kinds of rice, with a single exception, were

not personally collected, and there was therefore no absolute

certainty that they had actually all been received shortly

after husking. Although for these reasons the accuracy of

the ciphers given leaves much to be desired, they are

however mentioned just as they were found, because in any

case the disadvantage of this changeability for the test is

thereby clearly demonstrated.



The decrease in the dry-residue cipher of the test under

consideration must not however be accorded too great signifi-

cance. Although it may not be exactly parellel with the

diminution in activity, of which there is very little to be

remarked during the first months of storage, still this

decrease — a consequence of the storage — was to a certain

extent noticeable. The spirit-proof has herein a decided

advantage above the P2 5 cipher, for this is wholly incapable

of bringing to light the gradual diminution of activity which

takes place.
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The drawback which has now been exposed is of less

importance, because, by means of a simple method, the

decrease in the dry-residue can, if so desired, be practically

almost if not entirely avoided. For this purpose a sample

of the rice which is to undergo investigation is kept in

the vapour of formaldehyde, chloroform or carbon tetra-

chloride. Of these substances it seems up till now that

formaline is best able to counteract the instability; experi-

ments in this direction are however being continued, in order

to find out which of these substances really deserves the

preference for the aim mentioned.

All the above-named objections are in reality only in so

far to the disadvantage of the test by spirit that thereby

the difficulty is increased of determining the limit which

ought to be fixed for the dry-residue, in order to judge as

the sufficiency or insufficiency of a certain kind of rice for

giving protection against beri-beri.

This difficulty already exists from other reasons. For

instance, various differences which had formerly appeared

between the proportion of the P 2 5 content and the activity

of the rice, evidently existed, and in still greater measure,

with regard to the relation of the spirit dry-residue and the

degree of activity.

Another source of inaccuracy connected with the spirit

cipher is found to lie in the investigation itself, in so far

that hereby a certain weigt of rice grains was taken as

basis and not a certain surface of grains — which really

would be necessary for a more correct relative comparison

of results. It stands to reason that a certain quantity of

rice with smaller grains offers a larger surface for extraction

by spirit and will therefore show a higher relative proportion

of dry-residue than is the case with the same quantity of

larger grains. Even for this reason alone, from the point

of view of chemical accuracy, the test deserves condem-

nation. All the same, it is practically impossible to make the

experiment with a certain surface of grains as point of departure.
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In connection with these various circumstances the impossi-

bility of finding a fixed limit for the dry-residue has been

demonstrated. Nevertheless, the above given tables relating

to this question have enabled us to draw a boundary line

between physiologically good and bad rice, and this line,

although vague, has proved to be of practical value. The

results of some unmentioned experiments have also shown

that when rice is in question which is deprived of its pericarp

and has no outward signs of prolonged storage, the dry-residue

limit must be considered to lie between 0,55 and 0,6%.

If the dry-residue cipher of apparently unspoiled rice is found

to be between the two values named, it will be as impossible

to give a decided opinion as to its physiological quality as

it is when the P.Og amount is about 0,4%.

Although the spirit-method of rice investigation has been

shown above to be taken in the rough and is also very

vague, so that it scarcely deserves the name of a chemical

test, still I would advise that it should never be omitted on

account of its defects. It is too simple and too easy of

application to be rejected, and in practise gives too many

guarantees for gaining correct information as to the good or

bad qualities of a certain kind of rice. The fact alone that

by this means the true quality of some kinds of rice may

be shown, while the P2 5 test gives rise to contrary

conclusions, is sufficient to authorise its recommendation.

(Compare with Appendix).

IX. The Absolute Test.

The chemical testing of rice, with the by-substances as

foundation, did not prove satisfactory, for thereby it appeared

possible to form incorrect opinions and, even more frequently,

to deduce incertain conclusions. This led to the search for

another manner of value-estimation, — a manner which could

easily be applied - following the physiological track, from

which alone absolute results might as yet be expected.
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As it was necessary to find, at any cost, a better and decisive

test for rice, no efforts might be neglected to try, by means

of experiments on animals, to come to an actual conclusion

as to the excellency of rice, or of its insufficient activity.

The investigation is thus certainly transferred to a field

which is seldom and not willingly exploited by the chemist,

but quite recently the opinion is gaining ground, even in

chemical circles, that, under certain circumstances the

physiological value-estimation ought to be made obligatory.

This is accepted for medecines and galenic preparations,

when their effective substances are not sufficiently known,

can not be quantitatively isolated, or can not be determined

in any other manner, — in one word, when no guarantee

as to their excellency can be obtained by means of chemical

investigation.

The same meaning was expressed, amongst others by

Dr. J. S. Meulenhofe (Zwolle) and the professors Ruitinga

and P. van dee Wielen (both of Amsterdam) in their reports

of the 11th International Pharmaceutical Congress, held at

the Hague in September 1913. ("Pharmaceutisch Weekblad"

1913, pages 1037, 1040 and 1076).

It depends upon whether a physiological test can be given,

which is of practicable application and sufficiently reliable.

The question as to whether such a method for the

investigation of rice is to be found, has been answered by

the experiments on rice-birds detailed in Chapter V of this

treatise, and this answer cannot be considered otherwise

than affirmative.

The manner of procedure best deserving recommendation,

as shown by these experiments and by later investigations

as to their details is found to be the following.

For each test at least three rice-birds are to be experi-

mented upon, after having been previously made ill by

feeding them during 3 or 4 weeks exclusively with

highly polished rice. The experiment is best made just

when they begin to show polyneuritic symptoms, and also
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when they have not already suffered more than once from

this disease. If the experiment took place with healthy

birds, it might last much too long; and besides, the trouble-

some factor of individual liability to this disease could not

sufficiently be eliminated. Neither is it desirable to take

birds which are too ill, because these often, of their own accord,

take too little food, and for this reason also need more time

to recover than do animals in the first stadia of the disease.

These birds are now given an average sample of the rice

which is to be investigated, and this in such a manner that

not more than 5 a 6 gram is provided for each bird, as

this is sufficient for a day's ration. When a larger quantity

is given, those grains are picked out upon which the most

silver-skin has remained, in consequence of which the test

might lead to wrong conclusions. For the same reason it

is advisable to gently rub the rice which is to be given, to

free it from any polishings (dedek) which might have

remained clinging to it.

The demeanour of the test-animals in consequence of this

diet depends entirely upon the difference which the rice

given shows with regard to what might be considered as

their minimum-normal diet. According to the degree of this

difference recovery will take place sooner or later, or else

the symptoms of disease will be aggravated.

As to forming a judgement in consequence of the course

of this experiment, it has appeared more and more clearly,

that, when all the sick test-animals recover in one or at

the most two days, this must be taken as a proof that the

kind of rice in question is of sufficiently good quality to be

used as food for man.

Should recovery not take place within this time, the

condition remain stationary, or the symptoms become aggra-

vated, then the rice must be rejected, because it does not

afford sufficient protection against beri-beri.

As it is possible that one of the three test-animals may

act differently from the two others, it is advisable to subject



— 193 —

a somewhat larger number of diseased rice-birds to the

experiment. It will then appear all the better in how far an

exception to the accepted rule for investigation may be tolerated.

In the beginning, the question was taken into considera-

tion, whether the fixed limit of time might or might not be

prolonged. The experience and the experiments with the

rice from kampong Kramat, of which we have previously

spoken, proved however distinctly that this required limit

must be maintained.

The simplicity and the ease with which the proposed

control as to the good quality of rice may be carried out,

leaves nothing to be desired. Even laymen would not have

to complain of any difficulty in the application of this test,

and they need have no fear of drawing a false conclusion

from their observations.

Because the basis of this manner of testing is entirely in

accordance with those properties of the rice which are to

be traced, the result can only lead to an absolute decision.

The test is further inexpensive, especially because the

market value of one rice-bird is only about a penny.

Finally, it requires little superintendence and attention

and takes little time. Leaving out of view the time necessary

for producing polyneuritic symptoms on the test-animals, two

days at the most are sufficient to secure the desired results.

The time really needed for the experiment can be limited

The comparatively long time necessary for this preparation

forms in reality the only difficulty connected with this method,

and what makes matters worse is, that this diffienlty is

not even partially to be overcome. But at any rate this

difficulty will only be of consequence, when the investiga-

tions in question are held occasionally and at unexpected

times. Where these are made more frequently and regularly

this objection retires proportionably into the background.

This physiological test is especially valuable when it is

necessary to decide in how far a certain kind of rice has

LXXIV
13k

*
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forfeited its good qualities during storage. This deterioration

is in no way revealed by the P2 5 amount and can just as

little be judged by the spirit-proof.

Of not less importance is the application of the physiolo-

gical test in the husking mills themselves, in order to decide

to what degree the milling and the polishing of the rice

may be continued, so as to please the taste of the consumer,

without doing any injury to the required demand, that it

still offers sufficient protection against beri-beri.

X. Conclusions.

The results of the investigations above given in full, may

be summarised as follows:

1 st
. On the ground of taste, no reasonable and still less

insurmountable objections can be made to the use of

unpolished rice which offers sufficient protection against

beri-beri.

2nd . Compared with finished rice, unpolished rice becomes

easily and speedily unfit for consumption, by decay, by

damages done by insects, etc. Although periodical

exposure to diffused daylight and regular turning over

of the stock have a favourable influence with regard

to deterioration during storage, still unpolished rice can

scarcely be kept for longer than two months without

even quite perceptible alterations.

3 rd
. The necessity of preserving unpolished rice, which must

be kept for some time, is best practically met by the

use of chloroform or carbon tetrachloride. These are

applied in the form of vapour, for which comparatively

small quantities are sufficient. They do not modify the

hardness, the smell or the taste of the rice, and they

exercise a favourable influence on the preservation of

the desired activity.

4th
. The P2 5 proof with the fixed amount 0,4°/ of this

substance is not sufficiently to be relied upon when

testing rice as to its value as protective against beri-beri.
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5th
. A new method of chemical investigation better enables

us to judge of this value. This method consists in the

estimation of the spirit dry-residue, according to a

process which has been fully described in the text.

As criterion the dry-residue limit was to be fixed

between 0,55 and 0,6%.

6 th
. The physiological test with the help of test-animals is

at present the only one which leads to a never-failing,

always correct judgment.

The evident suitability of rice-birds for this purpose

has led to a method of investigation which in every

respect deserves recommendation.

7 th
. It appears more and more distinctly that requirements

for an adequate activity of rice are completely worthless,

if at the same time certain stipulations are not made

as to the treatment of the rice, viz. the washing and

steaming, processes to which the rice must be subjected

before it is ready for consumption.

Appendix.

Shortly before this treatise went to press it appeared that

in the "silver-skin rice 4th quality" received October 16—1913

from Tjikampek, and which has also been mentioned in

table IX, an example had been found of the kind of rice

which had so long been vainly sought. This was a specimen

with a \\2 5 amount lower than the standard norma of 0,4%
and which notwithstanding this was sufficiently active.

At the same time this gave an additional proof of the

reliability of the spirit-test.

The P 2 5 amount namely was found to be 0,383% (without

previous ignition with KN03 and NaC03 : 0,35%) so that on

this ground it would have to be declared as insufficiently

active.

The spirit dry-residue on the contrary amounted to 0,793%,

a quantity lying so far beyond the fixed limit, that not only



is the conclusion to be drawn that it would possess sufficient

activity, but that this activity would be present in a very

high degree.

This latter fact has now actually been proved by experi-

ments on four diseased birds which were fed with the rice

in question. This was all the more astonishing because we

had here to do with a kind of rice almost entirely deprived

of its silver-skin.

Three of these test-animals recovered within 24 hours.

The fourth bird, which was extremely ill, certainly required

somewhat longer than one day for its complete recovery,

but to an attentive observer it was evident that there were

unmistakable signs of improvement almost immediately after

this rice had been given, and these signs were sufficient

proofs of its powerful activity.

This example shows at the same time very clearly that

there are kinds of unpolished rice to be obtained which in

appearance and taste differ little, if anything, from entirely

polished rice, and which still oive more than sufficient protection

against beri-beri. That we insist on such kinds of rice being

furnished to us cannot therefore be considered as unreasonable

or exaggerated.

The rice in question is called by the natives in Krawang
padi or bras "Benong".

Though these latter experiences could still be shortly

touched upon in table IX, it was not possible to insert them
in a suitable manner in the text.

Weltevkeden, December 31—1914.



Jaarverslag 1913—1914 van de Afdeeling

Soerabaja.

In het voreenigingsjaar 1913— 1914 hebben we twee

lezingen gehad. De eerste werd gehouden door Mevrouw

Holst over Japan. De lantaarnplaatjes die de voordracht

opluisterden warea hoogst interessant.

De tweede lezing werd gehouden door den Heer Dubois over

„Het Natuurleven in Suriname".

Deze belangwekkende voordracht, die alleen voor leden

dor Vereeniging toegatikelijk was gesteld, werd verduidelijkt

door een negentigtal plaatjes, waaronder verscheidene dieren

in hun wilden staat voorstelden. Het is zeer te hopen dat

ook de andere afdeelingen van de Natuurkundige Vereeniging

den Heer Dubois in de gelegenheid zullen stellen zijn

voordracht te houden.

Pogiugen, in het werk gesteld, om den Heer Waterschoot

van der Gracht hier over de Zuid-Poolexpeditie te hooren

spreken, liepen op niets ait, doordat op het laatste oogenblik

de Handelsbond, die met onze Vereeniging de kosten zou

dragen, haar bijdrage wenschte te verlagen.

De boekentrommels gingen geregeld rond.

Men moet echter billijken, dat vele leden de voorkeur

geven aan een eigen leesgezelschap en een eigen bibliotheek,

onafhankelijk van Batavia.

De Secretaris ,

G. M. POOL.



NOTULEN
DER

VERGAOERINOKN
VAN DE

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

IN

NEDERLANDSCH-INDlE

gedurende 1914.

Algemeene Vergadering op Maandag
12 Januari 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Braak,
van Hoytema, Boerema, Ottow, van Eek, Grijns, van Alphen
de Veer, Hillen, Feytes en Flu (secretaris).

Notulen. De notulen der vorige algemeene vergadering
worden voorgelezen en goedgekeurd.

De voorzitter heet den heer van Eek, die pas van verlof

is teruggekeerd, welkom.

Verslag commissie rekening en verantwoording. De voor-

zitter vraagt hierop dispensatie van het uitbrengen van een
verslag over het finantieel beheer wegens ziekte van den
penningmeester. Overwogen wordt over eene inaand nog
eens eene algemeene vergadering bijeen teroepen, maar op
voorstel van den heer van Eek wordt dit verslag uitgesteld

tot het volgend jaar.



De heeren Braak en Boerema worden in commissie benoemd
tot het nazien van het kasbeheer.

Jaarverslag. Hierop leest de voorzitter het jaarverslag

over 1913 voor.

Daar er niets meer aan de orde is, wordt de algemeene

vergadering gesloten en de bestuursvergadering geopend.

Bstuursvergadering op Maandag
12 Januari 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Braak,

VAN HOYTEMA, BOEREMA, OTTOW, VAN EeK, GrIJNS, VAN ALPHEN
de Veer en Feu (secretaris) en de gewone leden Hillen
en Feytes.

Notulen. De notulen der vorige bestuursvergadering worden

voorgelezen en goedgekeurd.

Uitstellen begrooting. De voorzitter stelt voor, aangezien

door de ziekte van den penningmeester de begrooting niet

in haar geheel is kunnen klaar komen, met de voorlezing

te wachten tot de volgende bestuursvergadering, welk voorstel

met algeraeene stemmen wordt aangenomen.

BedanJd voor lidmaatsdiap. Als lid hebben bedankt de H.H.

Pott, Nolst-Trenite, Wenckebach en van Rees.

Nieuive bestuursleden. Ingekomen zijn brieven van de H.H.

Janssen van Raaij, Cornelis en Zeeman, die melden, het

bestuurslidmaatschap aan te nemen.

Voorgesteld wordt den Heer de Visser Smits tot bestunrslid

te benoemen, wat met algemeene stemmen geschiedt.

Oostelijk paviljoen. De heer van Hoytema deelt mede,

dat hem door den heer Jannette Walen, den huurder van

het oostelijk paviljoen, gevraagd is of een kamer bij het

paviljoen kan worden gebouwd.



De heer van Hoytema gelooft dit te moeten ontraden,

omdat eerstens de kosten ongeveer/3000.— zouden bedragen,

maar bovendien zou door de geheel nieuwe fundeering

van deze nieuw te bouwen kamer een groot deel van
het paviljoen gevaar loopen te verzakken, waarop met
algemeene stemmen wordt besloten niet op het voorstel

in te gaan.

Mededeeling Boerema. Hierop krijgt de heer Boerema
het woord tot het doen eener mededeeling „Over de buiging

van X stralen door kristallen."

Wanneer een smalle bundel Rontgenstralen door een

kristalplaatje valt en vervolgens inwerkt op een photografi-

sche plaat, kan men een buigingsbeeld verkrijgen, bestaaude
uit een centrale vlek, omgeven door een groot aantal kleine

vlekjes.

Laue, die in 1912 dit verschijnsel ontdekt heeft, geeft

daarvan de volgende verklaring: de kristalmoleculen zijn op
bepaalde regelmatige wijze gerangschikt en worden, als ze
door X stralen worden getroffen, nieuwe trillingsbronnen, door
welker samenwerking op de plaat de vlekjes ontstaan.

Echter zijn bij zinkblende niet alle vlekjes, die theoretisch

vervvacht worden, op het diagram te vinden.

BraGg vat het verschijnsel op als terugkaatsing van
X stralen tegen de molecuulrijke vlakken in het kristal-

plaatje; hij kan op deze wijze de diagrammen verklaren en
heeft bovendien niet noodig een beperkt aantal golflengten
te onderstellen zooals Laue. Door het onderzoek van de
terugkaatsing van X stralen tegen kristalplaatjes was het
Bragg n.l. gebleken, dat X stralen veel meer een continu
spectrum dan een strepenspectrum bezitten.



Bestuursvergadering op Maandag
9 Februari 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Alphen de Veer (waarnemend-secretaris), Grijns, van Braam,

Janssen van Raaij, Ottow, Boerema en Braak.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering Avorden

voorgelezen en goedgekeurd.

Niemve leden. Majoor H. W. 0. de Bruijn en Prof. J.

Boeke hebben zich als lid opgegeven en worden door de

vergadering als zoodanig aangenomen.

Bedanken voor het lidmaatschap. De heeren A. H. Sirks

en J. Versluijs hebben voor het lidmaatschap bedankt.

Nieuwe bestuursleden. Van den heer de Visser Smits

wordt bericht ontvangen dat hij. het bestaurslidmaatsehap

aanneemt.

Sleclite iverking v/d projedielamp. Aangezien op de onlaiigs

gehouden veriradoring, waarin de heer Janssen van Raaij

zijn voordracht hield over de watervoorziening van Batavia,

de projeetielamp bijzonder slecht werkte, wordt voorgestold

om den heer van der Ley te vragen de lamp te willen

nazien en zoonoodig eene verbetering aan te brengen, waarbq

Dr. Boerema tegenwoordig zal zijn.

Brochure Hofwijck. Van de vereeniging Hofwijck is een

aanvraag om finantieelen steun binnengekomen.

Aangezien de geldmiddelen alleen het hoogst noodzakelijke

toestaan, besluit de vergadering geen bijdrage te zenden.



Verstag hascommissie. De Heer Beaak deelt namens de

kascommissie mede, dat bij het nazien van de rekening en

verantwoording van den penningmeester 2 quitanties niet

aanwezig waren terwijl er vergeten was van een post,

„verteeringen op de Bestuursvergaderingen", welke door de

besturende leden nog moet worden betaald, melding te maken.

Nadat de penningmeester mededeelde, dat de quitanties

in speciale gevallen niet konden worden verkregen, en hi]

zijn verzuim omtrent het laatste zal herstellen, wordt het

finantieel beheer goedgekeurd.

Begrooting 1914. Aan de orde is de begrooting voor het

nieuwe jaar, welke door den voorzitter aan de vergadering

wordt voorgelezen

:

De bate uit de vergaderingen van den gemeenteraad

vervalt.

Er wordt besloten voor het teekenen van 4 platen (Kamer-
lings nuttige planten) f 50.— uit te trekken.

Voor den aankoop boeken en bindwerk zal, f 200.—
worden uitgetrokken ora nader te verdeelen. Voor gewone
herstellingen wordt f 50.— uitgetrokken.

De begrooting wordt overigens door de vergaderinii; goed-

gekeurd.

Samenstelling van het hestuur. Aan het Departement van

Landbouw zal met het oog op de regeeringsalmanak mede-
deeling worden gedaan van de samenstelling van het dagelijksch

bestuur van de vereeniging.

Mededeeling van Alphen de Veer. Portland-cement wordt
verkregen door een mengsel van krijt en leem tot sintering

toe te gloeien en vervolgens fijn te maken tot de fijnheid

van meel.

Voor de bereiding kunnen de grondstoffen zoowel in drogen
als in natten toestand worden gemengd.
Van de samenstelling van de grondstoffen worden voor-

beelden gegeven, terwijl eenige monsters worden vertoond.
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Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de

keuring van Portland-cement, waarbij een drukstuk, een

trekstuk en cenige koeken worden getoond.

Er zijn 3 methoden, welke hebben geleid tot een inzicht

in de chemische samenstolling van Portland-cement en tot

de wijze, waarop cement met water gemengd verhardt:

l
e

. het microscopisch onderzoek van „Diinnschliffen",

2 e
. het klenren van preparaten met organische kleurstoffen,

3 e
. de syntkesen van verschillende verbindingen van kiezel-

zuur, ijzer, aluminium en kalk.

Uit deze onderzoeking is men gekomen tot de volgende

scheikundige formule voor Portland-cementklinker

:

4 (2 CaO Si02) + 3 CaO A12 3 .

Bij het binden ontstaan nu:

Korte kleine kristallen van 3 CaO A12 3 ,

een gelmassa van kiezelzuur,

groote kristallen van kalkhydraat

en fijne naaldjes van waterhoudend CaO Si02 .

Deze stoffen konden door kleuring met organische kleur-

stoffen worden herkend.

De samenstelling van verschillende cementen is vrij

constant.

Een kalkgehalte boven het normale geeft aanleiding tot

spanningen, welke in het algemeen van binnen naar buiten

zijn gericht.

Een te laag kalkgehalte geeft spanningen in omgekeerden zin.

Aangezien bij de beproeving de trek- en de drukvastheid

worden bepaald, zullen die uitkomsten door spanningen tegen-

gesteld worden beinvlocd.

Bij een geheele reeks van cementen, in het laboratorium

voor matoriaalondorzoek gekeiird. kan worden aangetoond, dat

een hoog gehalte aan kalk een lage verhouding geeft van

d
en omgekeerd.

Van deze cijfers werden voorbeelden gegeven; er zijn echter

ook nog veel uitzonderingen te constateeren.
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Mededeeling van Bemmelen. De voorzitter laat het diagram

van een registreerballon zien, die, den 5den Dec. 1.1. aan het

observatorium opgelaten, een hoogte van 26000 m. heeft

bereikt.

De opteekening is om twee redenen zeer gewichtig. Ten

eerste omdat buitengewoon lage temperaturen geregistreerd

zijn, en ten tweede omdat boven die uiterst koude lagen,

die zich bij i 17000 m. hoogte bevonden. de temperatuur

bij toeneming der hoogte weer steeg.

Terwijl in de geraatigde luchtstreek de temperatuur bi.i

verheffing boven de oppervlakte der aarde daalt tot onge-

veer —55°C. op 11000 m. hoogte, daalt ze hier tot —80°C.

op 16 a 17000 m. wat vermoedelijk toeteschrijven is aan

de sterkere convectie stroomen, die door de verhitting overdag

worden in het leven geroepen.

Ditmaal daalde de temperatuur tot beneden —90°C, wat

nog nimmer op aarde waargenomen was.

Terwijl in de gematigde luchtstreken de temperatuur boven

die laag van minimale temperatuur nagenoeg standvastig

blijft, bleek zij hier te stijgen tot bij de maximum hoogte

van 26000 m. dezelfde temperatuur als in de gematigde

lurlit-uvken bereikt werd.

Deze waarneming is een bevestiging van een zeer recente

theorie van Emden omtrent de tempereering van den damp-

kring, waarbij wordt afgoleid, dat inderdaad die bovenste

l;i!i«Mi n it -1 isotherm zijn, inaar dat daarin de temperatuur

weer moet stijgen.

Aauwezig de Heeren : van Bemmelen (voorzitter), Braak,

Ottow, van Hoytema, Hillen, Grijns, Boeke, van Lith,

van Gorkum, de Bruin en van Alphen de Veer.



Notulen. De Xotulen der vorige vergadering worden voor-

gelezen en na te zijn goedgekeurd gearresteerd.

Ingekomen stukken. De heer Maas van de firma Rathkamp

heeft voor het lidmaatschap bedankt.

De Zoological Society van Londen houdt op met de toezcn-

ding der publicatie's.

Als lid van de Vereeniging heeft zich opgegeven de heer

M. P. Hansen, die in deze vergadering als lid wordt aange-

Mededeeling Braak. Over den invloed van vulkanische

vcr^cliijnselen op het klimaat.

Xaar aauleiding van de merkwaardigeluchttroebeling welke

in de tweede helft van 1912 in Xoord-Amerika, Europa en

Xoord-Afrika optrad, en welke zonder twijfel aan de uitbar-

sting van den Katmai vulkaan in Alaska nioet worden

toegeschreven, heef t de Amerikaansche meteoroloog Humphreys

een studio geschreven over de atmosferische storingen welke

bij vroegere uitbarstingen zijn opgetreden; tevens heeft hij

theoretisch het probleem behandeld van den invloed van het

zwevende vulkanische stof op de hoeveelheid warmte, die de

aarde van de zon ontvangt.

De direkto zonnestralen, die een korte golflengte bezitten,

worden nicer verstrooid dan de donkere aardstraling, zoodat

de inkomendo straling ineer verzwakt wordt dan de uitgaande.

Hierdoor zal de stutlaag een afkoelende werking hebben.

Inderdaad wordt op de bergstations van Europa in de

2 e helft van 1912 een te lage temperatuur waargenomen.

Spreker knoopt hieraan nog eene beschomviie-:- vast onitient

den invloed, dien deze Katmai storing op het weer in Indie

kan hebben gehad. Ofschoon de direkte invloed niet zoo ver

is waargenomen, is het zeer wel mogelijk, datdoorde plaatselijke

afkoeling in het bovenvermelde deel der aardoppervlakte,

aldaar eene verhooging van den barometerstaml is higetredeu,

waarmee elders een luchtdefect moest samengaan.



Hierdoor kan een barometerschommeling in het leven zijn

geroepen, die de regelmatige Port-Darwin schomnieling, welke

op het weer van den Archipel zulk een overwegenden invloed

heeft, gestoord heeft.

Merkwaardigerwijze valt inderdaad enkele maanden na de

K;ii in ai aitbarsting een opvallende storing in de genoemde

barometer-schommeling waar te nemen, welke zich in 1913

voortzet. Het is daarom geenszins uitgesloten, dat het falen

van de weervoorspelling van 1913 een gevolg is gevveest

van de Katmai-uitbarsting.

Xadat spreker enkele vragen beantwoord heeft dankt de

voorzitter den heer Braak voor zijn interessante mededeeling

en wordt hierna de vergadering gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
11 Mei 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Alphen de Veer, Boerema, Janssen van Raaij, de Visser

Smits, Witkamp, Etken, Boeke en Flu (secretaris).

Notulen. De notulen der vorige vergadering worden voor-

gelezen en goedgekeurd.

Ingeliomen stukken. Ontvangen is een brief van het Konink.

Inst, van Ingenieurs, waarin het voorstel wordt gedaan de

wederzijdsehe algemeene vergaderingen der beidevereenigingen

voor de leden der beide vereenigingen toegankelijk te stellen.

Daar alle leden met dit voorstel zijn ingenomen, wordt

besloten dat het Bestuur van het Kon. lust, van Ingenieurs

zal worden meegedeeld, dat het Bestuur der K. N. V. met

het voorstel accoord gaat.

Nieuwe leden. Als leden hebben zich opgegeven en worden

aangenomen de H.H. W. C. Klein en C. F. van Dissel,

beide te Weltevreden.
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Mededeeling Prof. Boeke. Hierna geeft de voorzitter het

woord aan den heer Boeke tot het houden eener voordracht

over de dubbele innervatie der dwarsgestreepte spier.

De dwarsgestreepte spier is opgebouwd uit vezels, de

spiervezels, die onder het mikroskoop een duidelijke dwarsche

streeping, een gevolg van het elkaar afwisselen van enkel-

voudige en dubbelbrekende substantie, vertoonen.

Elke spiervezel wordt omhuld door een zelfstandigheid,

een structuurloos vliesje, waaraan men den naam van

sarkolemm geeft.

De innervatie dezer spiervezels geschiedt door motorische

en sensibele zenuwdraden. Zoowel de sensibele als de

motorische zenuwdraden hebben een mengscheede, een soort

isolatie stof, die de centraal gelegen ascylinders beschermt.

De motorische zenuwen eindigen in een zgn. eindplaat,

de motorische eindplaat, die eene verdikking is van het

sarkolemm der spiervezel.

Deze eindplaat ligt hypolemmaal.

De sensibele zenuwen eindigen met een spiraal, die in

nauwe en regelmatige windingen de spiervezel omgeeft en

epilemmaal ligt. Prof. Boeke vond, dat naast de gewone

motorische eindplaat een tweede accessoire eindplaat van

kleineren vorm in het sarkoplasma lag ingesloten.

Snijdt men nu bij dieren die deelen van het zenuwstelsel

door, die motorische takken naar de spier zenden, en onder-

zoekt men de spiervezel enkele dagen na deze operatic,

dan blijkt, dat de motorische eindplaat belangrijke verande-

ringen heeft ondergaan en in een staat van degeneratie

verkeert, terwijl het sensibele eindapparaat intakt blijft.

Hetzelfde kan bij het eindapparaat der sensibele zenuw

waarnemen; ook hierbij treedt na doorsnijding der sensibele

zenuwdeelen, degeneratie op, die zich alleen tot de sensibele

spiraal beperkt.

Vroeger meende men, dat het dwarsgestreepte spierstelsel

alleen maar onder den invloed van het centrale zenuw-

stelsel stond.



Prof. Boeke had echter gezien, dat van dc accessorische

plaat uit raerglooze zenuwdraden liepen. Dezo zenuwdraden

komen alleen voor in het syinpathische zenuwstelsel.

Dat deze zenuwvezels onafhankelijk van het gewone

periphere cerebrospinale zenuwstelsel was, bewees Boeke door

bij een kat de zenuw, die den schuinen oogspier innerveert,

door te snijden dicht bij de uittredinirs|>kuits nil ilcnhersenstam.

Na eenige dagen voiid bij in zijn spiercoupes van den schuinen

oogspier de overblijfselen van de ontaarde eindplaat en de

daaraan verbonden zenuw, terwijl de accessoire plaat met

zenuwvezel ongeschonden was gebleven.

Uit deze feiten moet worden besloten, dat de dwarsge-

streepte spiervezel dubbel geinnerveerd wordt door van

elkaar onafhankelijke zenuweinden met hypolemmale ligging.

De accessoire eindplaat staat met het syinpathische zenuw-

stelsel in verband en oefent of een trophischen of een

tonischen invloed op de spiervezel uit.

Met behulp van tal van zeer demonstratieve teekeningen

verduidelijkt spreker zijn voordracht.

Nadat door spreker op enkele vragen is geantwoord, dankt

de voorzitter den heer Boeke voor zijn zeer leerrijke en

belangrijke voordracht en sluit, daar er niets meer aan de

orde is, de vergadering.

Bestuursvergadering op Donderdag
28 Mei 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Hoytema, Bbaak, Boerema, Klein, Witkamp, van Lttmmel,

Ottow, Boeke, van Lith, Onnen uit Semarang en Flu,

(secretaris).

Notulen. De notulen der vorige vergadering worden voor-

gelezen en na eene kleine wijziging goedgekeurd.



Nieuwe Leden. Als lid heeft zich opgegeven Dr. J. Nijland,

Direkteur v/h Instituut Pasteur en wordt als lid aange-

3lt mede, dat doze vergadering word

uitgeschreven met de speciale bedoeling de leden van

Semarang en Soerabaja, die moraenteel, met het oog op het

eindexamen der H. B. S. te Batavia zijn, ^rlruvuhcid to geveu

met de Bataviasche leden de belangen hunncr afdeelingen

te bespreken, alleen de heer Onnen gaf aan de oproeping

gehoor.

Demonstratie van Bemmelen. De heer van Bkmmelkn

demonstreert een methode van verlichting der registratie-

ballons, die dienen ora de windrichting te bepalen.

Een gewone gummiballon, zooals deze op de passar te

koop zijn wordt met acetyleen gevuld en aan de registratie-

ballon opgehangen. Het acetyleen ontwijkt uit een brandertje

en geeft, aangestoken, een heldere vlam, die ook als de

ballon op groote hoogten komt, duidelijk te zien blijft.

Ook demonstreert spreker een registratie-ballontheodoliel

die zoo is ingericht, dat een inlandsche helper de registratie

uitvoert, terwijl de waarnemer zich bepaalt tot het volgen

van het ballonlichtje.

Demonstratie Braak. De heer Bkaak demonstreert een

stofteller van Aitken. Een bepaalde hoeveelheid van de

te onderzoeken lucht wordt in het toestel gezogen en

nadat dit geschiedt is, wordt de opening, waardoor werd

geaspireerd, gesloten. Door een pom pinrichting wordt de

lucht in het toestel verdund, de waterdamp slaat op de

stofdeeltjes, die zich in de lucht bevinden, neer en deze

vallen op een in vierkantjes verdeelde glazen plaat en kunnen

worden geteld, waarna men berekenenen kan hoeveel er

zich in een bepaalde hoeveelheid der te onderzoeken lucht

bevinden.

LXXIV 14*.



Spreker bespreekt nog in het kort de theorie van de

nevelvorming en deelt de resultaten van waarnemingen, met

het toestel te Weltevreden en op hooge bergen gedaan, mede.

Demonstratie Flu. Hierna demonstreert de heer Flu
preparaten van een aan pest gestorven marmot. De marmot

werd na den dood in een conserveerend mengsel gebracht,

dat de pestbaccillen doodde, de rotting tegenging en toch

de kleuren onveranderd liet. Onder het mikroskoop worden

de verschillende vormen, waaronder de pestbaccil zich kan

voordoen, getoond.

Nadat de verschillende demonstrators enkele vragen hebben

beantwoord, sluit de voorzitter, daar niets meer aan de orde

is, na daukzegging aan de beide laatste sprekers de vergadering.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Braak,

Ottow, Borger, Zeeman, van Hoytema, Witkamp, van

Gelder, Kiewiet de Jonge, Eijken, Wijmans, van Braam
en Flu (secretaris).

Notulen. De voorzitter opent de vergadering en de notulen

der vorige vergadering worden door den secretaris voorge-

lezen en hierna gearresteerd.

Nieuwe Leden. Als nieuwe leden hebben zich opgegeven
de heeren Ouwehand en van Woensdrecht, beiden te

Weltevreden. Deze heeren worden als leden aangenomen.

Benoeming bestuurslid. De voorzitter deelt mede, dat majoor

van Lith aan wien vroeger een plaats in het Bestuur was
aangeboden, maar die verzocht had nog wat te wachten
met de benoeming, nu te kennen heeft gegeven zitting te

willen nemen in het Bestuur.
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Flaatsvervangend Secretaris. De voorzitter stelt voor een

plaatsvervangend-secretaris te benoemen.

De lieer van Hottema, die zich voor dit ambt beschikbaar

heeft gesteld, wordt met algemeene stemmen benoemd.

Voordracht Eijhen. De heer Eijken krijgt hierna het

woord tot het houden zijner voordracht over Indische genees-

middelen. Spreker begint met erop te wijzen, dat de

schat van simplicia hier in Indie een zeer groote is. De

pharmacopee heeft zeer vele dezer simplicia officieel erkend,

maar naast de officieel erkende zijn er nog talrijke andere,

waarin de inlander een sterk vertrouwen stelt.

Op elke passar vindt men toekangs rempo rempo of

toekangs tjrakan, die simplicia verkoopen. In deze simplicia

wordt een levendige handel gedreven. Het centrum vormen

Djokja en Batavia. In Batavia is vooral Pintoe Ketjil en de

Gang Passar Babi beroemd.

Spreker laat tal dezer simplicia zien. De meesten hezitten

een hoog gehalte van harsen en aetherische olieen.

Meestal worden de simplicia kritiekloos tegen allerhande

ziekten toegepast. Men heeft hier bv. de z.g. „signatuurleer."

Zoo wordt b.v. de Kajoe oeles, de vruchten van Helitoris

isora, die zich voordoen als in elkaar gedraaide worm en, tegen

wormen gebruikt.

Kajoe angin zou een goed middel zijn tegen ziekten, die

het gevolg zouden zijn van een aanwezigheid van slechte

winden in het lichaam, omdat Kajoe angin een mossoort is,

die groeit aan den naar den wind gekeerden kant der boom-

stammen.

Zoo wordt Temoe lamakain om zijn gele kleur gebruikt tegen

Ook de beroemde Obat serajawan komt ter sprake.

Bij de discussie merkt de heer Kiewiet de Jonge op, dat de

Indische geneesmiddelen op pharmakologisch gebied zeer

goed zijn bestudeerd. Men weet precies tot welke planten-

groepen ze behooren en van vele belangrijke soorten zijn
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de bestanddeelen bekend. Hem intereseert in de eerste

plaats de werking der bestanddeelen op dierlijke en men-

schelijke organismen en van dit standpunt uit bezien moet er

nog zeer veel gedaan worden.

Met een en ander wordt reeds wellicht spoedig een begin

gemaakt en wel te Buitenzorg, zoodat het te hopen is, dat

men over enkele jaren beter dan nu het geval is, over de

werking der Indische simplicien op het menschelijk organisme

georienteerd is.

Thans is het een chaos. De obat serajawan b.v. wordt

door een ieder op zijn eigen handje klaargemaakt ; elk

recept verschilt van een ander. Spreker had veel succes

met een obat, die niet meer ingredienten telde dan vier

en sommige obat serajawan hebben wel 30 en meer bestand-

deelen.

Nadat inleider nog enkele vragen beantwoord heeft, dankt

de voorzitter hem voor zijn interessante voordracht en

wordt, daar niets meer aan de orde is, de vergadering

gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
10 Augustus 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

HOYTEMA, BEAAK, VAN LlTH, BoEKE, BOEEEMA, JaNSSEN VAN
Raaij, Ouwehand, Ottow, van Alphen de Veer en Flu
(seeretaris).

Notulen. De notulen der vorige vergadering worden voor-

gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter roept het nieuwe lid Dr. Ouwehand een

welkom toe.
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Mededeeling van Alphen de Veer. De voorzitter deelt verder

mee, dat Dr. Braak, die een voordracht zou houden, wegens

ongesteldheid dit niet doen kan. De heer van Alphen de

Veer heeft zich echter bereid verklaard het een en ander

te vertellen over „het onderzoek van materialen."

Naar aanleiding van deze voordracht, die in haar geheel

in het Natunrkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie

verschijnen zal, ontspant zich eene levendige discussie.

Nadat de heer van Alphen de Veer de verschillende hem
gestelde vragen beantwoord heeft, dankt de voorzitter hem
voor zijn interessante mededeeling en wordt, daar niets meer

aan de orde is, de vergadering gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
14 September 1914.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Hoytema, Braak, Boerema, Witkamp, Hillen, Klein, Xijland,

Janssen van Raaij, Leeman, Ottow, Borger, Kiewiet de

Jonge en Flu (secretaris) en als introduces de H.H. Loth en

Jacobson.

De notulen der vorige vergadenng worden voorgelezen en

goedgekeurd.

Bedankt als lid. Bedankt als lid heeft de heer Homan
van der Heyde. Nieuwe leden hebben zich niet opgegeven.

Ingekomen stukken. Van de Firma Nijhoff is een brief

ontvangen waarin gemeld wordt, dat wegens den oorlog er

eenige stoornis zal komen in de toezending der voor de

portefeuille bestemde tijdschriften, maar dat getracht zal

worden, alles wat nog uitkomt, zoo spoedig mogelijk op te

zenden.
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Mededeeling van Bemmelen. De heer van Bemmelen doet

hierna zijne mededeeling over „Reisindrukken van het Idjen

plateau."

Spreker begint met erop te wijzen, dat het zoo jammer

is, dat de Idjen zoo weinig bekend is, dat iemand hem

vroeg of de Idjen ergens op Nieuw-Guinea te zien was.

Toch ligt deze machtige vulkaangroep in het Oosten van

Java, dicht bij straat Bali.

De machtigste indruk krijgt men als men van de zeezijde

uit Banjoewangi nadert.

De Idjen is eigenlijk een reuzenvulkaan met een krater-

opening van een oppervlak ongcveer 15 KM. doorsnede.

In deze kraterring hebben zich secundaire vulkanen ont-

wikkeld.

De machtigste randvulkanen zijn de Raoeng en de Merapi.

Spreker geeft een kistonsrh o\ crxiclit van de verschillende

tochten naar de Idjen gedaan, om tot de beschrijving van

zijn eigen tocht te komen. Achtereenvolgens krijgen wij

eene beschrijving van de verschillende secundaire vulkanen,

van de kali poetih, van de uitgestrekte zandzeeen, alang-alang

velden, lavavlakten enz. Bijzondere beschrijving geeft spreker

van het meer met zuur water. Het water bevat zooveel zuur,

dat het, in aanraking gebracht met zink, direkt tot de

vorming van waterstof aanleiding geeft. Met zilvernitraat

ontstaat een sterke neerslag. Het zuur bestaat dus gedeeltelijk

uit zoutzuur.

Het zure water vloeit door een beekje af, en wordt op

een afstand van het meer geneutraliseerd, doordien het zich

vermengt met alkalisch water. Bij deze vermenging wordt

i hydroxyde neergeslagen, dat gesuspendeerd blijft

en de oorzaak wordt van de kleur van het witte water

der kali poetih.

In sommige jaargetijden is de stroom in het afvoerbeekje

zeer sterk en komt er zooveel zuur water uit het meer, dat

het water der kali poetih helder wordt en een zure reactie

krijgt. Eene vernietiging van den oogst was hiervan het gevolg.
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Teneinde deze calamiteiten te voorkomen, zijn er door den

Waterstaat sluiswerken uitgevoerd, die den toevoer van water

ait net ineer regelen. Eene eigenaardigheid van deze werken

is, dat alles met zwavel bepleisterd is om de sluiswerken

tegen de inwerking van net zure water te beschermen.

De temperatuur van net water uit net meer is van

30°—40°C.
Tal van foto's verduidelijkten net voorgedragene.

Nadat spreker verschillende vragen beantwoord heeft wordt

de vergadering gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag

12 October 1914.

Aanwezig de heeren: van Bemmelen (voorzitter), Grijns,

VAN HOTTEMA, VAN LlTH, BoRGER, BoEREMA, ZeEMAN, SlTNIER,

Witkamp en Flu (secretaris) en als introduce de heer van

Dannen.

Westerpaviljoen. Het westerpaviljoen vertoont weer enkele

scheuren en op verzoek van den Heer van Hoytema werd

een commissie samengesteld om een onderzoek in te stellen.

In deze commissie namen op verzoek van den voorzitter

naast de Heeren van Hoytema, de H.H. S. Snulje en

M. J. W. Maas Hzn. plaats. De commissie zal later uitvoerig

rapporteeren, maar nu kan reeds verklaard worden, dat de

scheuren geen reden tot ongerustheid geven.

Mededeeling Witkamp. De heer Witkamp doet een mededeeling

over de door hem bezochte oudheden in Koetei, einde 1912.

Vooraf geeft spreker een beknopt overzicht over de ge-

schiedeuis en over land en volk van Koetei. In het kort

worden de topografie en de geologische gesteldheid geschetst.

Het centrale Koetei-bekken wordt door een geplooid kust-

gebergte, waardoor de Mahakkam zich een doortocht heefl

gebaand, gescheiden van de straat van Makasser. Kens vormde
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het een meer of binnenzee, doch later wercl hot geleidelijk

met afzettingen gevuld; de tegenwoordige groote meren

moeten als relicten worden beschouwd. In het Noorden,

aan den bovenloop der Telenrivier, strekt, door een heuvel-

reeks van de centrale laagvlakte gescheiden, de kleinere

Pantoen-laagvlakte zicb uit. Een groot deel van het kust-

gebergte is gebleken van jong tertiairen ouderdom te zijn.

Het voorkomen van steenkolen daarin heeft reeds sedert

1860 aanleiding tot mijnbouw op dit inineraal gegeven.

Op 't oogenblik is de winning daarvan in beteekenis achteruit

gegaan. Van groot belang zijn echter enkele der door de

plooi'ing gevormde zadels of anti-clinalen geworden door de

daarin plaats gehad hebbende opzameling van petroleum.

Wijst de deltavorming aan de monding der Mahakkam op

een langzame heffing der kust op die plaats, de baai van

Balikpapan ten zuiden daarvan moet als een inzinkings-

gebied beschouwd worden.

Vervolgens worden eenige opmerkingen gemaakt over de

bevolking, die in Boegineezen, Bandjereezen, Dajakkers en

eigenlijke Koeteineezen is te onderscheiden, waarna een

relaas gegeven wordt van den tocht, de Kedang Kepala en

TtSenrivier opwaarts tot aan het door Modang-Dajakkers

bewoonde dorp Djeloedi. Van hier uit is in een dag gaans

de Goenoeng Kombeng te bereiken, een kalksteenberg, waarin

verscheidene groote grotten voorkomen. In een dier holen

werden een twaalftal losse, in zandsteen gehouwen hindoe-

beelden gevonden bencvens verschillende fragmenten. Een

drietal beelden, van hier afkomstig, zijn sedert 1895 in

het Bataviasche museum opgesteld. Op de terugreis werd

een hezoek gebracht aan verschillende langs de Mahakkam
gelegen plaatsen, waar eertijds hindoe-oudheden werden

opgegraven. Van de belangrijkste daarvan, Moeara Kamam,
stammen 4 steenen, wier sanskrit-opschriften in oenggi-

schrift door Prof. Kern werden ontcijferd en welke dateeren

van omstreeks het jaar 400, dus zoo oud als de oudste der

op Java aangetroffen hindoe overblijfselen.
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De Kombeng beelden dragen eveneens een oud karakter,

en afwijkend van hetgeen men op Java heeft gevonden,

hetgeen wijst op een oorspronkelijke immigratie van hindoe-

kolonisten langs directen weg, ofschoon later ook toevloei'ing

uit Java heeft plaats gehad.

Nadat spreker enkele vragen beantwoord heeft, dankt de

voorzitter den heer Witkamp voor zijne zeer belangrjjke

voordracht en wordt, daar niets meer aan de orde is, de

vergadering gesloten.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Sunieb,

Braak, Zeeman, Boerema, Laverman, van Lummel, Kiewiet

de Jonge, Witkamp, van Alphen de Veer en van Hoytejvia.

T)e notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.

Bedankt als lid, nieuwe leden. Dr. J. Bijker bedankte

als lid.

Als nieuw lid werd aangenomen de Heer Hammacher.

Tot besturende leden werden benoemd de Heeren Xljland

en Witkamp.

Ingekomen stukken. Ingekomen was een schrijven van de

Heeren Snuijf en Maas, die met den Heer van Hoytkma

een onderzoek hadden ingesteld naar de scheuren in het

Wester Paviljoen.

Het advies der commissie luidde, voorloopig geen maat-

regelen te nemen, omdat de scheuren vermoedelijk aan den

zeer drogen tijd moeten worden toegeschreven en geen reden

tot onirerustheid geven. Wei zou het zaak zijn het gebouw

in ohservatie te houden.
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Namens de Vereeniging werd den Heeren Snttijt en Maas
dank betuigd door den voorzitter, welke dankbetuiging

schriftelijk aan genoemde heeren zal worden overgebracht.

Een afschrift van den brief zal worden gezonden aan de

Maatschappij van Landbouw.

Tfiieiding van Bemmelen. De Heer van Bemmelen neemt

Merop het woord ten einde het vraagstuk „De Wetenschap
en de Oorlog" in te leiden.

De voorzitter durft dit onderwerp op de vergadering

inleiden, al is ook de strijd nog onbeslist, omdat op deze

bijeenkomsten steeds een groote vrijheid van gedachte-

uiting heeft bestaan en omdat de thans woedende oorlog

zware gevolgen voor de wetenschap zal hebben, gevoerd als

ze wordt door een aantal rijken, die ook de leiders op

wetenschappelijk gebied zijn.

Inleider wil spreken over den invloed van dezen reuzen-

strijd op de wetenschap, op hare beoefenaars, beoefening en

op haar zedelijke en beschavende kracht, niet over de

rol, die zij in dezen oorlog speelt. Die rol vervult de

beoefenaars met smart, als zij zien, dat hun beste gedachten

tot uitkomst hebben, dat edele rassen elkaar met bijna

algeheele vernietiging bedreigen.

De kans schijnt niet gering, dat de krachtsbronnen van

den Duitsch — Oostenrijkschen stam eerder op zullen raken,

dan die van de Verbondenen, maar dat de strijd niet door

hen zal worden opgegeven voor dat die bronnen uiterst

geslonken zullen zijn, en derhalve als gevolg, dat voor

lange jaren die beide landen met hun tal van universiteiten

voor de wetenschappelijke productie sterk in belangrijkheid

zullen dalen.

In verband hiermede is het gewichtig op te merken, dat

het universiteitswezen in Duitschland en Oostenrijk hooger

staat dan in Engeland, Frankrijk en Eusland.

In Engeland star conservatisme en weinig belangstelling

van de jeugd voor wetenschap; in Frankrijk doodende
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centralisatie van het universiteits-stelsel en in Rusland stelsel-

matige onderdrukking der intellectueelen.

Dat deze eigenschappen en toestanden belangrijk zouden

veranderen door een eventueele overwinning der bondge-

nooten is niet te verwachten ; omgekeerd men zag ze juist door

de opkomende macht van den Duitschen stam veranderen.

Door angst voor overvleugeling zag men de Engelschen

tot intensiever beoefening der wetenschap o'vergaan :
de

stichting van het National Laboratory, in navolging van de

„Physikalische Reichsanstalt" was kenschetsend ; in Frankrijk

wisten de universiteiten zich allengs meer van de I'arijsehe

hegemonie los te maken en voor de bedreigde Russi-

sche intellectueelen waren Duitsche Universiteiten een

toevluchtsoord.

Maar wat schrijft men thans in de Miinchener Medicinische

Wochenschrift, Feldartzliche Beilage:

„Was fangt die Univorsitat nun mit den Japanschen

Geschwulstdoktoren an, von deren Namen das I Hsertations—
Verzeichnis strotzt?

(Das Verzeichnis ist in der Tat charakteristisch fiir das

Ueberwuchern japanischer und russischer Studenten in

Munchen. Red.)

Wir koanen die Frage mit dem Ausspruch eines MiinehemM-

Klinikers beantworten

:

„Wir vverden Ihnen die Tiire weisen."

Die Sauberung unserer Universitateu von diesen wenig

erwiinschten Giisten wird eine der, wie wir'hoffen, vielen

wertvollen Errungenschaften dieses Krieges sein."

In het verminderen van de Duitsche productiviteit op

weteusL-happelijk gebied, ziet niet ieder een groote scliade

voor de wetenschap, zooals uit een merkwaardig hoofdartikel

van Ramsay in het Engelsche tijdschrift Nature blijkt.

In dat tijdschrift, dat in de laatste jaren niet opliieM met

het prijzen van do Duitsche wijze van bevordering en

beoefening der wetenschap, van het Duitsche hoogeschool-

wezen en van de Duitsche samenwerking tusschen industrie
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en wetenschap, schrijft thans een hoogstaand wetenschappelijk

man als William Ramsay, de ontdekker van het argon, een

van de sympathiekste Engelsche natuuurvorschers:

„Will the progress of science be thereby retarded?

I think not. The greatest advances in scientific thought have

not been made by members of the German race; nor have

the earlier applications of science had Germany for their

origin. So far as we can see at present, the restriction of

the Teutonics will relieve the world from a deluge of

mediocrity. Much of their previous reputation has been due

to Hebrews resident among them; and we may safey trust

that race to persist in vitality and intellectual activity."

Door nationale verblindheid ziet hier Ramsay de eenvou-

diofste waarheden voorbij.

Gelukkig lezen we dan ook in de Times andere woorden,

geschreven door Prof. J. H. Fleming : „No one familiar

with the achievements of scientific thought would refuse to

admit the indebtedness of the world to such thinkers and

workers as Jacobi, Gauss, Bessel, Riemann, Weber, v. Helm-
holtz, Kibchhof, Herz and Rontgen " en

daarbij moeten vooral Einstein en Planck gevoegd worden,

twee mannen, die werkelijk de wetenschap in geheel nieuwe

Het is een treurig verschijnsel, dat mannen der weten-

schap dozen strijd willen overbrengen op het terrein waar
juist het internationalisme zijn schoonste uitkomsten heeft

verkregen.

Verscheidene Duitschers hebben openlijk afstand gedaan

van wetenschappelijke eerbowijzen vroeger in een der hun

thans vijandige landen verleend. Zoo schrijft Lenaed: „A1s ein

Zeichen meines Abscheus vor der in diesen Tagen so deutlich

gewordenen Eigenart englischer Denkweise habe ich beschlos-

sen, eine einst (1896) von der Royal Society in London
erhaltene Medaille von mir zu tun." De geldswaarde zal hij

voor het Roode Kruis bestemmen. Ook Rontgen heeft dat gedaan.
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Gelukkig zijn hier tegen in Duitschland zelf andere weten-

schappelijke raenschen opgekomen. De astrononoom Forster,

Oxforder doctor, schreef in het Berliner Tageblatt, dat hij

hefc ouzinnig vond om een scheiding met de geleerde wereld

in EDgeland te proclameeren, omdat Engeland een „wicked"

politick voerde.

Ook Prof. Walter, de bioloog-geoloog, die juist de

Aiistralischc vergadering der British Association bijwoondr.

toen de oorlog uitbrak en thans hier op Java gastvrij-

heid geniet, heeft na korten innerlijkcn strijd nict

geweigerd het eeredoctoraat, dat hem toel)edacht was, t<>

aanvaarden.

Ook onze landgenoot Lotsy, de secretaris der Holl. M". v.

Wetcnsch. te Haarlem richt in „Xature" een opwekking aan

Engelsche Scientists om niet het voorbeeld van Duitsche

collega's te volgen, want erger zegt hij, dan het verlies aan

levens en goederen, is de haat die tusschen de volken zal

overblijven.

De invloed van den oorlog op de practische beoefening

der natuurwetenschappen is thans al groot, maar zal nog

op bedenkelijke wijze aangroeien.

De andere landen der wereld zullen niet zoo spoedig

kunnen leveren, wat Daitschland en Oostenrijk leverden, en

vooral ze zullen het niet zoo goed kunnen leveren.

Merkwaardig is al weer de commentaar in Nature, voor-

komende in een hoofdartikel : „The war — and after"

voorkomende in het nummer van 10 Sept. Het Britsche

gouvernement wil al dadelijk de industrie helpen met mono-

graphieen over het maken van tal van belangrijke artikelen.

Nature schrijft nu: To those who have followed the German

"Culture" for the last thirty or forty years it is well known

that the fostering of their industries in that country by technical

instruction in all forms has been increasing, and it will be

found that our manufacturers will have the greatest difficulty

in carrying out the Government's intention precisely in those
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most advanced kind, with accompanying; research, has been

most lacking in Britain.

Merkwaardig is in een advertentie op „Nature's" titelblad

van de firma Newton & Co. de zinsnede: Even if you want

a Continental type of apparatus we can make it, and we
will make it."

Maar of het werkelijk waar is? Der firma naam is onge-

twijfeld vertrouwenwekkend — Newton & Co. — maar is ze

beproefd?

Aan het Observatoriura is al dadelijk het oplaten der

registreer-ballons gestaakt moeten worden, daar de toezen-

ding der Continental-ballons uit Hannover stop gezet werd.

Naar Amerika is gcschreven, maar antwoord nog niet

verkregen.

Van internationale wetenschappelijke Vereenigingen, die

hun zetel en ziel in Duitschland hebben, is op geophysisch

gebied vooral de seismologische associatie te noemen.

De productieve werking van deze associatie is, volgens

inleider, echter gebleken niet van vitaal belang voor de

seismologische wetenschap te zijn.

Bedenkelijker zijn b.v. de moeilijkheden, die een publicatie

en organisatie, als die der Astronomische Nachrichten, zal

ondervinden.

De meteorologische wetenschap zal de staking der maan-

delijksche registreer-ballon-oplatingen sterk voelen. Wei
zullen ze gedeeltelijk doorgaan, maar te groot zullen de

leemten zijn, dan dat ze vau veel nut zullen zijn. Eenige

voorbeelden zijn hier slechts genoemd, volledigheid zou thans

geheel onmogelijk zijn om na te streven.

In tegenstelling met dit alles moet er gewezen worden

op de reusachtige productie voor den oorlog, die overproductie

genoemd kan worden.

Xadat spreker zijn inleiding geeindigd had, volgde een

levendig debat.



Ten slotte vroeg een der Lcdcn waarom hot portret van

den oud-voorzitter de Haan nog ontbrak, en werd besloton

dit opnieuw op te vragen.

De voorzitter sloot hierop de vergadering.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter). van

Alphen de Veer, van Gelder, Witkamp, van Hoytema,

Grijns, Brouwer, Laverman, van Lummel, Ottow, van Lith,

en Flu (secretaris).

Notulen. De notulen der vorige vergadering worden voor-

gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter wenscht ook nainens de ovorige Bestuursleden

den heer Ottow geluk met zijne bevordering tot kolonel

titulair bij de pharinaceutische militaire dienst.

Leden mutatie. Bedankt als lid hebben de H.H. Dr. C. F. E.

Winckel en C. Hillen, terwijl zich als nieuwe leden hebben

opgegeven de H.H. S. 0. Slagter, leeraar in de natuur-

kunde aan de S.T.O.V.I.A. en H. A. J. Helling, beiden te

Weltevreden.

Begrooting. Aan de orde is nu de behandeling der

begrooting.

Met eene kleine wijziging worden de uitgaven en inkoin-

sten even hoog begroot als het vorige jaar. Er wordt bij

de post „onderhoud gebouwen" op gerekend, dat misschien

eene kleine reparatie van het Wester-paviljoen noodig zal

blijken.

De heer van Lith, stelt bij de bespreking van de post

„onderhoud bibliotheek" voor niet meer, zooals tot nog toe



— 224 —

steeds geschiedde, voor elk in te binden boekwerk afzonderlijk

te betalen. De kosten worden hierdoor erg hoog. Spreker

acht het beter een binder tegen een vast loon in dienst te

nemen. De kosten verbonden aan het aanschaffen der noodige

instrumenten worden later ruimschoots vergoed.

De voorzitter zal de zaak in onderzoek nemen en de heer

van Lith zal een boekbinder aanwijzen, die zou kunnen

worden aangesteld.

De begrooting zal in het tijdschrift worden gepubliceerd.

BestuursverUezing. De voorzitter deelt mede dat Dr. Beaak,

de redakteur van het Tijdschrift, zich niet herkiesbaar stelt,

wegens vertrek naar Holland. De heer Braak zal echter

tot aan zijn vertrek aanblijven.

Ook de secretaris stelt zich niet herkiesbaar, raaar met

het oog op de moeielijkheid om in deze tijden een geschikt

huis te vinden zal ook hij aanblijven, tot dat het vinden van

een huis hem in de gelegenheid stelt het Wester-paviljoen

te ontruimen.

De heer Flu hoopt dit misschien reeds in Maart te

De heer van Lummel vraagt of de heer Flu er bezwaar

in heeft, dat hij zich voortaan met de bibliotheek belast,

waartegen geen bezwaar bestaat.

Voorgesteld wordt hierop het Bestuur bij acclamatie te

herbenoemen, wat geschiedt.

Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:

Dr. W. van Bemmelen, Voorzitter.

Dr. G. Grijns, Ondervoorzitter.

P. C. Flu, Secretaris-bibliothecaris.

J. F. van Hottema, Direkteur der gebouiven.

\V. H. A. vax Alphen de Veer, Penningmeester.

Dr. C. Braak, Redakteur vanhet Tijdschrift.

Dr. H. J. van Lujumel, Lid van de commissie tot

samenstelling van den Alge-

meenen Catalogus.
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Mededeeling Laverman over Stereofotogrammctrie. Na ecu

kort woord over terrein-opname in 't algemeen, geeft spreker

het principe aan, waarop de fotogrammetrie berust, en de

wijze, waarop een fotogrammetrische terrein-opname geschiedt.

Opgemerkt wordt, hoe men bij het in teekening brengen

van het opgenomen terreingedeelte voor de hoogteligging

van de punten direct over twee formules beschikt.

Vervolgens worden de voor- en nadeelen van deze wijze

van opname besproken ; de moeilijkheid om op twee photo's,

vooral bij een terrein met weinig scherp uitkomendc gedeelten,

twee overeenkomstige punten terug te vinden, is oorzaak,

dat deze methode nimmer algemeen toepassing heeft ge-

vonden.

Een verbetering nu is de methode van de stereofotogram-

metrie (van Dr. Pulfrich). Van deze methode wordt eveneens

het principe uiteengezet en de formules voor de coordinatcn

berekening ontwikkeld. Ook de phototheodoliet wordt even

beschreven.

Om een groote nauwkeurigheid te verkrijgen in het

opzoeken van overeenkomstige punten heeft Zeiss een z.g.

stereokomparator geconstrueerd (en ter oefening een z.g.

stereomikrometer).

Deze methode bezit velerlei voordeelen, o.a. tijd en personeel-

besparing, terwijl bij geoefend personeel een voldoende

nauwkeurigheid te bereiken is.

De nauwkeurigheidsgrens wordt uit de formules door

spreker met een getallen-voorbeeld afgeleid. Stereofoto-

grammetrische opnamen van terreingedeelten hebben o.a.

plaats gehad bij den aanleg van de Bagdadbaan, de spoor-

wegen in Bosnie en in de Duitsche kolonien.

Het best komt de beschreven wijze van opname tot haar

recht, indien ze hand aan hand gaat met tachiemetrie.

Mededeeling Bronwer. De heer Brouwer doet hierna eene

mededeeling over „een eigenaardige dalvormiug in Midden-

Sumatra."

LXXIV 15*.



Xaast de kloofdalen in eoceoue zandstconen en conglome-

raten, welkc dikwijls in natuurschoon niet ondordoen voor

die der Siichsische Schweiz, behooren de kloofdalen in

diluviale puimsteentuffen (Karbouwengat bij Fort de Kock,

Gat van Panter) tot de fraaiste erosie verschijnselen der

Padangsche bovenlanden. Achtereenvolgens werd gesproken

over dalvorming, over terrasvorraing en over de vorming

der zijdalen in de puimsteentuffen van het plateau van Fort

de Kock, ten Noorden der vulkanen Merapi en Singgalan.

De rivieren hebben op een breeden dalbodem een kronkelend

verloop; waar de convexe zijde van een meander den dalwand

of een terraswand raakt, wordt deze gemafckelijk ondermjjfld,

waarbij door afstortingen een verdiepingin den wand ontstaat.

Door verder nastorten wordt tenslotte over de voile leugte

een nieuwe vertikale wand gevormd, de dal- en terraswanden

wijken op deze wijze voortdurend terug en het dal wordt

voortdurend verbreed.

Indien terrassen tusschen de wanden der dalbodems zijn

ontwikkeld, dan vinden wij ze over grooteren afstand slechts

in de lagere niveau's. De steilkanten welke het bed van

den tegenwoordigen rivierloop begrenzen, wijken door de

l> li'jknjiiiue dalverbreeding en insnijding verder van elkaar

en worden voortdurend hooger.

Bij stroomverlegging vormt het met valsteenen bedekte

gedeelte, begrepen tusschen den rivierloop en den steilkant

bij diopere insnijding een terras en het hangt van de

toekomstige richting van den rivierloop af, hoe lang dit als

zoodanig zal blijven bestaan.

Het is slechts toeval, wanneer terrassen langs beide

dalwanden op gelijke hoogte voorkomen en hoe hooger een

terras ligt, hoe meer kans er is geweest, dat het bij de

dalvorming zal zijn verdwenen.

Bij het ontstaan van zijdalen in eersten aanleg speelt

het afvloeiend water, dat slechts bij zware regens in deze

gemakkelQk .waterdoorlatende puimsteentuffen in eenigzins

belangrijke hoeveelheden optreedt, een groote rol.



Het ondergrondsch circuleerende water is

factor bij de vergrooting van het zijdal. Ben zijdal eindigt

tegen een hoogen vertikalen wand, aan den voet waarvau

min of meer nisvormige verdnpingen ontstaan. Wij zien

de wand boven deze verdiepingen instorten, totdat tenslotte

weer over de voile hoogte een nieuwe vertikale wand

gevormd is.

De waterscheiding tusschen de Oost- en Westkust van

Sumatra verloopt vanaf den top van den Merapi over het

oude Fort de Kock en vandaar in noordelijke richting dwars

door het puimsteentufplanteau. Ze ligt veel dichter bij de

Westkust en de brontakken der Sianoq hebben zich tot een

veel dieper niveau ingesneden dan die van de, tot het stroom-

gebied der Oostkust behoorende Again.

De rechter zijtakken der Sianoq verplaatsen den oorsprong

hunner diepe kloofdalen in de richting der veel hooger

stroomende rivier Agam en de waterscheiding zal hierdoor

geleidelijk naar het Oosten worden verplaatst.

Nadat beide sprekers op verschillende vragen hebben

geantwoord, dankt de voorzitter voor de leerrijke raededee-

lingen en wordt, daar niets verder aan de ordo is, de

vergadering gesloten.
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Corn*, de Groot, f 1896; P. J. Maier, f 1878; P. Baron

Melvill van Oarnbee, f 1856; Dr. C. L. A. Schwaner, f 1851;
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58 Gelder, Dr. J. K. van, Weltevreden. 1908.
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87 Johan, W. H. L.,



88 Kade, van,der, Me dan. 1913.

89 Kamerling, Dr. Z., Leiden. 1900.
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117 Marie, Mej. J. C. van, Soerabaia.

118 Mars, S., Weltevreden.
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144 Roon, J. van, Madioen. 1915.

145 Roosegaarde Bisschop, P. J., Amsterdam. 1900.

146 Rozenraad, M. 0. P., si. G e n d i n g bij P r o b o-
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76 Vries, Dr. E. C. de, Nederland.

77 Vrijdag, D.,

\v.
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VERSLAG
DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1914.

ach

ftf. J{-'

Met genoegen vervul ik ten derde male de mij door de

statuten opgelegde plicht tot het uitbrengen van een jaar-

verslag over leven en werken onzer Vereeniging gedurende

het afgeloopen jaar 1914.

Personalia. De Vereeniging verloor door overlijdon haur

correspondeerend lid in Nederland Dr. Th. H. Mac Gillavby,

enieritushoogleeraar van de Leidsche Hoogeschool.

Dr. P. A. A. F. Eijken hernam, hier terstede terugge-

keerd, zijn plaats in ons Bestuur. De Bestuursleden H. J. E.

Wenckebach, S. R. J. Onnen en A. H. J. Belzeb verloren

wij door vertrek naar Nederland, terwijl het lid W. van

Gobkum ons door zijn overplaatsing naar Malang moest

verlaten. Daarentegen werd het Bestuur versterkt door de

benoeming van de H.H. 1). de Visseb Smits, J. van Lith,

A. H. Xijland en H. Witkamp, zoodat op het einde van

hot jaar het Bestuur een 27-tal leden telde.
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Van de leden der Vereeniging bedankten een 11-tal voor

het lidraaatschap, daarentegen werden een 12-tal personen

tot lid benoemd. Volgens mij door den Penningmeester ver-

schafte opgaven waren de leden-aantallen op den 31 8ten

December 184 voor de hoofdvereeniging en 24 en 12 resp.

voor de afdeelingen te Soerabaja en Semarang.

De verschillende functionnarissen van het Bestuur werden

in de December-vergadering bij acclamatie herkozen. In de

Jali-vergadering was hun aantal uitgebreid met een plaats-

vervangend secretaris, welk ambt de Heer van Hoytema

op zich nam.

Financien. De stand der geldmiddelen mag bevredigend

genoemd worden, in zooverre, dat het kleine kapitaalbezit,

thans na den herbouw van het westelijk paviljoen ruim

5 mille bedragende, onverminderd is gebleven en dus de

Vereeniging een reservefonds bezir, waaruit b.v. eventueele

zware herstellingen aan onze gebouwen zullen bestreden

kunnen worden.

ergaderingen. Behalve in April en in November

vonden de maandelijksche bestuursvergaderingen geregeld

plaats. De Juni-vergadering werd al einde Mei gelioiiden,

teneinde de in Ratavia voor het afnemen der H. B. S.-eind-

examens vertoevende afdeelingsleden in staat te stellen, die

vergadering bij te wonen. Veel succes haddeii wij met die

verzetting niet, daar slechts een lid verseheen. De verga-

deringen mochten zich in een druk bezoek verheugen ;
vooral

mag met blijdschap geconstateerd worden, dat op bijna alle

bijeenkomsten gewone leden aanwezig waren en door hen

ook wetenschappelijke mededeeliugen werden gedaan. Het

geheele aantal der mededeelingen was 15, wat juist het

gemiddelde is van de jaarlijksche aantallen voor de laatste

elf jaren.
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Afdeeling voor voordrachten met debat. Het bezoek

der voordrachtsavonden was weer grooter dan verleden jaar,

zoodat de sedert 1912 opgetreden toeneming in belang-

stelling heeft aangehouden.

In December zou de 100ste voordracht gehouden worden

en daar in de Afdeeling de wensch uitgesproken was,

dat die gebeurtenis op een of andere wijze zou herdacht

worden, gaf ondergeteekende op dien avond een geschied-

kundig overzicht van het elfjarig bestaan dezer voordrachts-

afdeeling.

De namen der sprekers die in het verslagjaar optraden

en de door hen behandelde onderwerpen volgen hier:

(!. W. Kiewiet de Jonge. Wat is wetenschap?

C. Hillen. Machine-telegrafen.

A. J. Dijkstra. De nieuwe haven werken te Tandjong

Priok (vergadering te Priok gehouden en daaraan

verbonden bezichtiging der werken).

P. C. Flu. Over parasitisme en de pathologie der tropen.

A. L. J. Sunier. Over visscherij.

\V. M. Ottow. Onderzoekingen over zilvervlies-rijst :

eerste gedeelte.

Idem. Tweede gedeelte.

W. H. A. van Alphen de Veer. Een grootindustrie.

J. F. van Hoytema. De kathedraal van Rheiins en zijn

herstelling.

W. van Bemmelen. De 100 voordrachten der Afdeeling.

J. Boekema. Het Weston-norinaalelement,

Populaire voordrachten. Den 6 den Februari hield de

Heer V. A. Janskn van 1,'aai.i voor de leden en hun dames

der plaatselijki- afdeeling van her Koninklrjk lustituut van

„Drink\vater-voorziening van Batavia. Keuze van stelsel."

Met de Afdeeling van het Koninklijk Institnut van Ingenieurs

werd overeeugekomen, dat de leden over en weer vrijen

toegaug tot openbare voordrachtsavonden zouden hebben.
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Verm eld kan nog wordon, dat dour do goede zorgen van

ons bestuurslid Boerkma do projectie-lautaarn weder in

goeden, ja beteren toot and is gekomen.

Afdeelingen te Soerabaja en Semarang. Yorslairen

ointrent toostand on workzaamheid der boide afdeelingen

De

Qebouwen. Hot herbouwde westelijk paviljoeii kon in

de niaand Augustus door don seeretaris worden betrokken Het

was editor oen teleurstelling, dat tengevolge van den buiten-

irowoon drouvn ( >ostinoesson, tochweereenigemurenscheurden,

hoewel juist aan de fundeering zooveel ten koste was gelegd

oin dit te voorkomen. Het schijnt echter, dat tegen een

dergelijke exceptioneele aitdroging van den grond, als in

1914 heeft plaats gevouden, geen andere fundeering bestand

i.s, als die met lange betonpalen. Deze nieuwe fundrorings-

wijze was echter juist nog niet bekend, toen het bouwplan

werd opgemaakt.

Op verzoek van het Bestuurslid van Hoytema, die dat

plan bad ontwornen on den bouw had geleid. word oen

vergaderinir werd lift vorslag do/or romiuissie tor konms

van het Bestuur gebracht. Gelukkig luiddo dit vrij geru>t-

stellend; grooto herstellingoii zullen niet noodig zijn.

De toestand van hot iloofdgobouw is bevredigend: aan

het Oostelijk paviljoeii werden verscheidene kleine herstel-

lingen en verbeteringen aan gebracht.

Secretariaat en Bibliotheek. De rondzending der lees-

portefeuilles vond geregeld plaats.
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Aan de klerke Mej. Adriaans werd op verzoek ontslag

verleend. Zij werd vervangen door den Heer ? ?
,

die evenwel in Augustus al ora ontslag vroeg, waarna Mevr.

A. van Wettum-Teomp de plaats innam.

De bibliotheek eischt dringend herzieuing, waaraan eindelijk

met kracht is begonnen kunnen worden.

Tijdschrift. Als in de laatste jaren gebruikelijk, ver-

schenen in dit jaar twee afleveringen, n.l. de tweede van

Deel LXXII en de eerste van het volgende deel, bevattende

behalve ledenlijst, notulen, etc. een 8-tal verhandelingen

waarvan drie reeds als voordracht op de afdeeling voor

voordrachten met debat waren gehouden en verder de nu

reeds ettelijke jaren gepubliccerde aardbevingslijst.

Het aantal der Vereenigingen met wie wij uitwisseling

onderhouden bleef 252.

Algemeene Catalogus. Dit werk is geleidelijk buiten

de proporties gegroeid, waarin de oorspronkelijke voorstellers

het zicht gedacht hadden. Wei is daardoor een groote zorg

voor de Vereeniging ontstaan, maar bij de keuze waarvoor de

commissie, die met de uitvoering belast is, kwam te staan,

n.l. of met geringe, onontwikkelde hulpkrachten een catalogus

te leveren, die noch betrouwbaar, noch in alle opzichten

bruikbaar, noch op de hoogte van zijn tijd zou zijn, of een

werk tot stand te brengen. dat wel naar die eigenschappen

streefde, zij het dan ook met onvergelijkbaar meer moeitc,

kosten en tijd, mocht die commissie niet aarzelen om het

laatste te kiezen, vooral omdat het hier een werk geldt, dat,

eenmaal op juiste, strenge en methodische wijze opgezet,

een bezit zal vormen, dat blijvend en voortgroeiend zal zijn,

terwijl anders te voorzien is, dat alles over korter of langer

tijd overgedaan zou moeten worden.

Aan de commissie is gebleken, dat zij voor de uitvoering

bijgestaan moet worden door een gesalarieerd persoon, die

de noodige algemeene ontwikkeling en kennis van moderne
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talen heeft om de op kaart gebrachte titels volgens het

decimale stelsel in te deelen en met de boeken zelf te

vergelijken. Voorts een maphine-schrijfster voor hetovertikken

en hectografeeren der kaarten.

Xu sedert half Augustus Mevrouw A. van Wettum-Tromp

die oerste plaata inneemt en sedert 1 December Mejuffrouw

Begelinger de tweede is, kwain ook het in zes of zevenvoud

maken van de titelkaarten met de noodige snelheid in gang.

Het permanent lid der Commissie de Heer van Lummbl

leidt de werkzaamheden en controleert kaart voor kaart de

decimale indeeling.

De vergelijking van de reeds vroeger geschreven kaarten

met de werkelijk aanwezige boeken en de verificatie der

titels is voor onze bibliotheek afgeloopen en van de detinitieve

titelkaarten zijn reeds een groot aantal gereed en in de, in

den aanvang van het verslagjaar uit Brussel ontvangen,

kaartenkast ingedeeld.

Indien het voor den Heer van Lummel mogelijk zal zijn

om een groot deel van zijn tijd aan het werk te blijven

geven en hij de hulp blijft houdeu van een ontwikkeld

persoon, hoopt hij met alles wat op natuurwetenschappelijk

gebied te Batavia aanwezig is, bij het einde van het jaar

1915 gereed te komen.

W. van BEMMELEX.



Veranderingen van en beschouwingen over

het magnetisme in moderne ijzeren

en stalen schepen.

DOOR

MAR

Inleiding.

Toen in het begin der vorige eeuw de houten schepen

meer en meer vervangen werden door ijzeren en stalen

schepen, kwam hiermede tevens het vraagstuk betreffende

den invloed van het scheepsmagnetisme op het kompas de

aandacht vragen.

De Fransche wis- en natuurkundige Poisson gaf in 1824

aan het Institut de France een verhandeling over de af'wij-

kingen van het kompas veroorzaakt door het scluM'psijzcr.

Hierin gaf hij in 3 grondvergelijkingen ') den invloed van

het aardmagnetisme en het hierdoor geindiiceerde magnetisme

in het scheepsijzer op het kompas.

') X' = X + aX + bY + cZ.

Y' = Y + dX + eY + fZ.

Z' = Z + gX + hY + kZ.

Waarin de letters a t/m k de inductie-coefficienten zijn van het

schip met betrekking tot de drie componenten X, Y en Z van de

totale intensiteit van het aardmagnetisme en de drie afmetingen van

het schip lengte, breedte en diepte.
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In Engeland werd het onderzoek naar den invloed van

het scheepsmagnetisme op het kompas en de middelen om

de hierdoor ontstaue afwijkingen te compenseeren, opgo-

dragen aan den Astronomer Royal, Sir George Biddell

Airy (1838), wiens tnethode van compensatie thans nog- de

gebruikelijke is.

Airy oaderscheidde 3 soorten scheepsmagnetisme en wel:

1. permanent of blijvend (vast),

2. sub-permanent of half vast,

vluchtig-mag-netisme.

Het aardmagnetisme werkt iuduceerend op elke ijzerma>-a

Gedurende den bouw van het ijzeren of stalen schip wordt

door de bewerking hierdoor in het ijzer magnetisme opgewekt.

Na den stapelloop zal dit opgewekte magnetisme een min

of meer blijvend karakter hebben.

Coircitiefkracht noemt men den weerstand dien ijzer biedt

tcgen riiagnetische inductie. Is deze kracht mil, dan zal

het ijzer dadelijk geinduceerd worden, maar ook bij het

ophouden der inductie terstond zijn geinduceerd magnetisme

verliezen, zulk ijzer noemt men week of zacht ijzer in tegen-

strlling met hard-iytor, waarvau de coereitiefkracht oneindig

groot, dns volkomen is.

Bij deu scheepshouw jrebruikt men noch volkomen week,

nocli volkomen hardijzer. We kunnen ons voorstelleu. dat

een gedeelte van bet ijzermateriaal hard, een ander gedeelte

week en het overigo noch hard, noch week is. Het magne-

tisme in het eersie werd door Airy permanent, in het tweede,

dns weeke ijzer, transient of vluchtig en in het derde

sub-permanent of half blijvend genoemd.

Airy ontbond de resultante van de permanente scheeps-

magnetische kracht in een langscheepsche kracht P, een

dwarsscheepsche kracht Q en een loodrecht op het dek

gerichte kracht B.



Heeft het schip met zijn langsas in den magnetischen

meridiaan, d.w.z. maguetisch N— Z op stapel gestaan, dan

zal Q nut zijn, wanneer wordt aangenomen, dat het gebruikte

ijzermateriaal alleen door inductie van het aardmagnetisme

gedurende den bouw magnetisch is geworden. Stond het

schip daarentegen met zijn dwarsas N— Z op stapel, dan

zal de component P nul zijn. Omdat de kompassen dichter

bij de boorden dan bij voor- of achtersteven staan, moeten

ijzeren schepen zooveel mogelijk N—Z op stapel staan, niet

alleen om een groote compenent Q te ontgaan, maar vooral

omdat op de eerste reis deze component sterk verandert

wanneer het schip tijdens de afbouw niet tegengesteld aan

den bouwkoers heeft gelegen. Er is een tijd geweest, dat

de scheepsbouwmeester zich hieraan hield, maar doordien

er werven zijn welke de laatste jaren soms 5 of meer schepen

te gelijk op stapel hebben, kan dit niet, zoodat dan bouw-

koersen nabij Oost-West voorkomen. In Ned.-Indie, waar

de ijzeren scheepsbouw voor de Groote vaart alleen te

Soerabaia voorkomt, wordt hieraan ook niet voldaan. Een voor-

beeld gaf de te Soerabaia gebouwde gouvernements-stoomer

„Orion". Op 7 Augustus j.l. vond ik voor het ongecompen-

seerde standaardkompas aan boord van dit schip op Noord-

koers een afwijking van + 13.°5 en op Oostkoers een

afwijking van slechts — 1°, zoodat hieruit blijkt, dat de

„Orion" met het voorschip Oost op stapel heeft gestaan.

De compenent B zal, zoolang het schip rechtop ligt, de

kompasnaald niet uit haar richting brengen, alleen zal deze

kracht trachten haar te doen hellen.

Wanneer men van de grootte of intensiteit eener magneet-

kracht spreekt, bedoelt men altijd de kradit die op een eeriheids-

pool iverkt.

Ook na den stapelloop en afbouw van het schip zal door

het aardmagnetisme in het scheepsijzer magnetisme ge'in-

duceerd worden en wel voornamelijk in het gedeelte hetwelk

wij met den naam van week ijzer hebben bestempeld.
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De ligging der geinduceerde polen zal, zooals boven is

gezegd, afhangcn van do riehting waarin hot s.-hip ligt, m.a.w.

van den magnetischen koers dien hot schip voorligt. Yerandcrt

deze riehting, dan zal ook de ligging der geinduceerde polen

veranderen.

Dit is het godeelte door Poisson bewerkt, zooals boven

reeds gemeld. Do vergelijkingen van Poisson zijn niet

gosehikt voor hot gebruik in do praktijk aan boord on was

het de Engelsoho v. iskumliue Archibald Smith (l.s.M) die

deze vergelijkingen, waaraan Aikv do roods genoemde com-

ponenten van het permanento sehee[>sniagiietisnie had toege-

voogd, in een zeer eenvoudigen vorm omzette. Is de

afwijking kleiner dan 20°, dan luidt de formule van

d = A + B sin. z' + C cos. z' + D sin. 2 z' + E cos. 2 z' (1)

waarin d = afwijking (deviatie),

A, B, C, D en E constanton en

z' de voorliggende kompaskoers.

In 1862 verscheen het standaardwerk Admiralty Manual

for the Deviations of the Compass samengesteld door Captain

F. J. Evans (superintendent of the compass departement of

the Admiralty) en Professor Archibald Smith van de niiiver-

siteit te Cambridge. Dit work werd als grondslag gebezigd

voor het samenstellen van andere kompas-handboeken.

Hoe belangrijk en schoon de deviatie-theorie ook moge zijn,

zoo heb ik mij niet ten doel gesteld deze te behandelen,

doch wilde er slechts en stukje geschiedenis van geven als

inleiding tot ons eigenlijke onderwerp.



Remanent (achtergebleven) Magnetisme.

Met een enkel woord hebben wij reeds gesproken over

sub-permanent magnetisme. In zijn „ Syllabus of lectures on

Magnetism," at Cambridge in 1869, gaf Aiby in 6 artikelen

wat hij ouder sub-permanent magnetisme verstond en vatte

deze aldus samen.

„From these definitions we may conclude that the term

sub-permanent should only be applied to a magnetic condi-

tion of iron which can not only be destroyed, but can be

totally reversed by a reversal of the magnetic force inducing

it when accompanied by concussion or tremor. Now there

is ample evidence to show that even ships which have

been stranded and in collision not only do not find their

magnetism reversed, but clearly retain the magnetic charac-

ter impressed upon them when building, and are permanent

magnets."

Dr. Scobesby gaf het half blijvende magnetisme den

naam van retentive magnetism, — wat wel niet juist

is — zegt Towson, maar wat door de meesten begrepen

wordt.

Lobd Kelvin gebruikte den term „Gaussin Error" voor

de deviatie die ontstaat door langen tijd denzelfden koers te

sturen of in dezelfde richting te liggen. Dit is niet juist

daar, de „Gaussin Error" hiervan een bizonder geval is.

Zie bladziide 40.

Bij de Duitschers is dit half vaste magnetisme bekend

onder den naam van zuriickgebliebener (remanenter)

Magnetismus, welke benaming ook bij ons ingang heeft

gevonden, wij zeggen nl. achtergebleven of remantmt mag-

netisme.
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Misschien zou het aan te bevelen zijn den door Professor

Ewing van Cambridge ingevoerde benaming Hysteresis

in te voeren, zooals in de electriciteitsleer reeds is ge-

schied.

Zooals wij uit te geven voorbeelden zullen bemerken is

het tegenwoordige scheepsijzer werkelijk hysterisch te noeraen

uit een magnetisch oogpunt beschouwd. Er zijn toch gevallen

waarin uitkomt, dat langen tijd vastgehouden magnetisme in

een paar dagen verdwijnt.

Het standaardwerk „Adrairalty Manual" druk van 1912

geeft slechts in 't kort vveer, dat een schip door langen

tijd denzelfden koers te sturen, een zeker bedrag aan

sub-permanent (remanent) magnetisme krijgt en conclu-

deert:

„The amount of sub-permanent magnetisme developed is

different for every ship, and generally of small amount.

Thin iron super-structures, especially when near heavy

guns, are very liable to be magnetised sub-perma-

nently."

Meer werk van dit, juist van zooveel belang voor de praktijk

zijnde gedeelte van het scheepsmagnetisme, maakt A. Collet

in zijn „Traite theorique et pratique de la regulation et de

la compensation des compas," 1902 en wel naar aanleiding

van de onderzoekingen van Kapitein C. Koldewey van de

Deutsche Seewarte te Hamburg.

In „Aus dem Archiv der Deutscheu Seewarte" 1879 II

verscheen van Kapitein Koldewey de studie: „Uber die

Veriinderungen des Magnetismus in eisernen Schiffen nach

I)»'\ iationsbeobachtungen auf deutscheu Ivautfalirrcisi'hit'tVn".

Professor Neumayek, een autoriteit op het gebied van

magnetisme, getuigde van deze studie, dat zij nict oube-

langrijk heeft bijgedragen tot de kennis van het renianeiite

schcepsinagnetisme.

Het snel opkomende wetenschappelijke Duitschland gaf

ook blijk zijn krachten te geven aan de zeevaartkuude en
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meer speciaal aan het scheepsmagnetisme. Onder de ener-

gieke leiding van een zoo veelzijdig ontwikkeld geleerde als

Dr. Neumayer maakte de jonge Deutsche Seewarte spoedig

naam. In 1889 verscheen „Der Kompass an Bord", heraus-

gegeben von der Direktion der deutschen Seewarte.

Dit boek verschilt in vele opzichten van de Admiralty

Manual, het is geen leerboek, maar een vraagbaak voor de

praktijkmannen.

In het jaar 1906 verscheen den tweede druk van dit

kompasboek. Hierin leest men in het voonvoord over de

door Koldewey ontwikkelde theorie van het remanente

raagnetisme:

„Im fiinften Kapitel ist von den Darstellung des remanenten

Manuel isinus durch die Koeffizienteii v mid v Abstami

genommen, da diese Methode theoretisch nicht einwandfrei

ist und auch keine allgeraeine Anerkennung gefunden hat.

Die Einfliissen des remanenten Magnetismus kann man zur

Zeit noch nicht durch die Theorie begegnen; um so mehr

ist hier der Hinweis auf die Wichtigkeit der sachgemassen

Aufstellung des Kompasses am Platze". ')

Xa het verschijnen van den tweeden druk van bovenge-

noemd kompasboek, zijn er wederom 9 jaren verloojten en

in plaats van minder stalen bovenbouw, is juist in dit

afgeloopen tijdperk veel hysterisch ijzer in de nabijheid der

kompasplaatsen gebracht. Kapitein Koldewey gaf in het

tijdschrift „Annalen der Hydrographie" u. s. w. 1902 een artikel

over de plaats van het standaardkompas. Naar aanleidiug

hiervan en van onregelmatige afwijkingen a/b schepen der

Stoomvaart Maatschappij „Nederland" (zie het voorbeeld

Mores op biz. 26) schreef de Heer L. Eoosenburg in
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het tijdschrift „De Zee" 1903 een artikel getiteld „I)ePlaats

van het Standaardkompas" ').

Xiettegenstaande al het deskundi- gesrhrijf. bleef hot,

niet alleen zooals het was, niaar werd het eerder nog

slimmer, vooral de moderue vrachtbooten kuniien hier als

getuigen dienen.

Zooals o.a. uit het artikel van den Heer IiWexiu-ik; blijkt,

had het spook ..remanent inau-iietisnio" ook in ons land de

aandacht gctrokken, zoowel van de praktijkmannen als van

hen die wegens hun ambt geroepen zijn dit te doen. Van de

gezagvoerdevs wil ik den Heer v. i> IWkskv van de KoninHQke

Petroleum Maatschappij noemen. Zijn bevindingen deelde

hij mede in het tijdschrift „I)e Zee".

Het blecf echter bij het mededeelen van feiten. Aan de

theorio van Ivolpewky haperde wat, dit roelde men wel,

maar daar bleef het bij.

In het jaar 1902 werd op mijn voorstel een proef genoinen

de Koldeweysche coefficient v te compenseeren met een

Poissonsche /"-staaf. De resultaten dezer proef heb ik

mcdegedeeld in „Annalen der Hydrographie" Juli 1906,

biz. 337 v.v. 2
)

Het volgende voorbeeld is ontleend aan bovengenoemd

artikel.

Standaard op te vatten als

: als regulateur voor de stuurkompassen,

ming „Regelkompass'.' goed gekozen.
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Het standaardkompas a/b S. S. Flores der S. M. „Neder-

land" werd voorzien van een Flindersstaaf ')> welke zoowel

den Koldeweyschen coefficient v' als de Poissonschen coeffi-

cienten c en f compenseert. De Flindersstaaf werd hiertoe

3 streken aan stuurboord aangebracht.

UITTR.EKSEL UIT HET KOMPASJOURNAAL VAN HET
S. S. „FLORES" voor de compensatie van v'.

OatUm . Breedte. Lengte.
K

;:r
Deviatie

Standaard-

kompas.

19 2.

22 Januari 54o.6 N lo.2 W Z 86o - 4o.9 V

52 2.5 Z 35o W + 9.3

24 49.9 . 2.5 W Z 45o W + 10.9 / Middles-

26 „ 47 7.6 Z 32o W + 14.5 \ borough —
27 44.5 „ 9.3 Zuid + 10.7 I Port Said.

27 43.2 „ 9.6 „ Z 27o W + 13.5 \

28 39.8 „ 9.9 . Zuid + 11.4 /

8 Febr. 29.9 N 32.6 Zuid + 4.3 \

28

1 Maart

1 Z

1.2 „ 100.3

Z 85o o — 3.4

+ 0.8

- 0.7

J Port Said —

6 6.8 „ 109.7 „ Zuid - 1.8
[via— Soerabaja

5.4 „ 106.2 Z 22o w + 3.6

28 , 6.7 , 105.2 Zuid

1 Z 22o W + 3.0
1 Batavia.

10 April 7.6 „ 113.2
j

Zuid + 2.0 1

18 Mei

21 „

41.4 N
36.6 „

3-2

8.0 W
Z 38o W

N
+ 12.0

- 9.3
) Marseille

-

25 „ - 4.0 ^
Amsterdam.

In het begin der vorige eeuw compenseerde Captain Flinders de deviatie

ntstaan door het magnetisme ge'induceerd in verticaal achter het kompas geplaatst

zer, door een ijzeren staaf aan de voorzijde van het kompas te bevestigen.

)eze staaf compenseert derhalve den term cZ uit de eerste Poissonsche

ergelijking. Sir William Thomson (Lord Kelvin) voerde deze staaf algemeen

i en wel onder den n



kompas

Op de

gevonde

5 op de vijfde reis. Op de zesde reis is het standaard-

)p de boven omschreven wijze gecompenseerd.

5
de reis, d.i. 3 jaren na deze compensate werd

Datum. Breedte. Lengte.
Kompas-

Deviatie

kompas.

19 5.

10 Mei 410.8 N 9°.5 W Z 18°.5 W - O0.5
/ Amsterdam

-

11 37.6 „ 9.2 „ z 30 w + 0.6
^

Port Said.
36.8 „ Z 87o + 2.5

21 29.8 „ 32.6 z 30 w + 3 \

6 Juni 5.9 „ 88.5 „ Z 87o - 0.3
I Port Said —

17 5.0 Z 106.7 „ z 30 + 2.7
Java.

25 6.8 „ 109.8 „ N 860

30 7.4 „ 113.0 „ z 30 + 2.9

15 Juli 1-1 » 100.4 „ N 13o W - 5.2

|16 1.6 „ 97.4 „ Z 58° W + 5.9

11 Aug. 38.0 N 15.6 „ N lo - 1.7
> Marseille —

43.3 „ 8.6 „ Z 860 W + 5.6

17 40.3 „ 2.0 . Z 47o w + 5.1 \

20 , 9.2 W N 40 - 1.6 /

V66r de compensate had bet standaardkompas op 28 Januari

1902 een deviatie op Zuidkoers van -f ll.°4, op 8 Februari

van -f4.°3 en op 1 Maart van —0.°7; dus een verschil

van 12°. Op de 13 de reis, 3 jaar na de proefcompensatie,

vond men slechts kleine verschillen. Zie verder hot artikel

in de „Aimalen".

De compensatie van v' door een Poissonsche /"-staaf kan

in de oogen van Prof. Meldau geen genade vinden. Op biz.

576 der „Annalen" 1914 schrijft hij:

„AhnlicheVorschlagedesHerrnMARsim34 Jahnranir(l!><Hi)

dieser Annalen S. 337 sind mit Kecht unbefoljrt sreblieben.''

Tegenover zulk een uiets zeggend oordeel, zijn wij zoo

vrij de in de praktijk verkregen resultaten te stellen. Voor



vaste lijners, welke tusschen hooge en lage breedte va:

is deze compensatie zekcr goed. Voor schepen in

algemeene vaart zal men beter doon om den invloed

In „De Zee" 1910 biz. 360 schreef de hoer P. T. (jebbes)

naar aanleiding van remanent magnetisme : „En kan Holland

(ook) hierin niet aan de spits gaan? zooals het doet met

zijn nauwkeurige plaatsbepaling en tijdmeter-navigatie (al is

het nog lang niet op de geheelo vloot natnurlijk)". Hierop

antwoordde ik in De Zee van Maart 1913 ') : Zoolang ook

stamlaanlkompassen op Hollandsche groote stoomers op st;tlni

dckhui/.en staan, eigenlijk is het een opeenstapeling van

stalen dekhuizen, neen. Dit antwoord vloeidc in December

1912 uit mijn pen en was zeker praktisch jnist, maar al

spoerlig rees bij mij twijfel of de zaak hienueile wel gediend

werd en ik moest zeggen neen. Ik besloot daarom het

vraagstnk ^Remanent magnetisme" van meet af aan te

bekijken en den draad in Holland losgelaten in Indie op te

rapen en verder te brengen als 't kon.

Mijn plan was de door mij gemaakte studie, als vervolg

op mijn artikel in den jaargang 1906, in de „Annalen dor

Hydrographie" te publiceeren. Daar zulk een tijdschrift-

artikel apoedig begraven wordt, besloot ik er wat bij te

doen en het in boekvorm uit te laten geven, wat dan ook

is geschied. Begin 1914 verscheen dit boekje te Batavia

bij G. Kolff & Co. onder den titel „Der Schiffskompass

und der Schiffsmagiietismus", Xachschlagebuch fiir Schit'is-

fiihrer und Schiffsoffiziere. Prijs /' 2.—.

Hier zal ik mij meer uitsluitend met de uitkomsten van

mijn onderzoek bezighouden en verwijs belangstellenden voor

details naar bovengenoemd werkje.



Formule voor het remanente magnetisme.

Tenvijl de Koldeweysehe formule voor de deviatie veroor-

zaakt door remanent magnetisme, opgewekt gedurende het

langen tijd sturen van denzelfden koers, luidt:

4= (— v cos. %p sin. z' + v' sin. & cos. z')
se
^''....XII

werd door mij gevonden:

of als voor Ap gezet mag worden A dan is:

<Z= (-t, cos. Kp sin. z' + V sin. & cos. *') -j-. . . . XL

Hierin is d = afwijking, w en v' coefficienten van het

remanente srherpsinaguerisme. < p
= i/i'stnnnlr koers, z' =

gestuurd wordende koers dadelijk na %p en A de verhou-

ding tusschen de gemiddelde richtkracht aan boord en de

horizontal intensiteit van het aardinagnetisme op de scheeps-

plaats.

Is dus vole> 'lis formule XI de invloed van het remanente

magnetisme overal op aarde even groot, volgens de Koldewey-

sche formule XII zou de invloed evenredig zijn met de

secans van de inclinatie, dus bij de Noordkaap, alwaar

»= 76°, ruim 4 maal grooter dan op den magnetischen

equator, bijvoorbeeld tusschen Perim en Sabang. Wanneer

dit zoo was, dan zou men gedivongen zijn voor schepen die

op hooge breedte komen zorg te dragen dat de remanente

koerscoeificienten v en v' zeer klein zijn, m. a. w. zoo

weinig mogelijk ijzer nabij het kompas.

Dat dit zoo niet is, getuigen de vele op hooge breedte in

de vaart zijnde stoomers.

Toen ik met het theoretisch onderzoek aangaande de

coefficienten v en v ] klaar was, kwam de Heer S. van

Ronkel, gezagvoerder van het s. s. „Arakan" van den

Rotterdamschen Lloyd, mijn advies inwinnen omtrent zijn



kompassen. (Jit zijn kompasjournaal Week, dat hier de

kwestie school in de coefficicnten v en v
l en dat deze op

en nabij den magnetischen equator sterk in grootte waren

gvgroeid. Hit -oval heb ik toen bewerkt en nog kuniien

inlasschen, daar het een proef op de som gaf, nl. fouten

van dezelfde grootte als op hooge breedte. Zie blzz. 30—33
van raijn kompasboekje.

De beteekenis van den coefficient A
p . In genoemd

kompaswerkje heb ik door voorbeelden aangetoond hoe de

factor 'a
p opgevat moot worden. Ik wil hier aan de hand

van een voorbeeld, hetwelk ik ontleende aan het zorgvuldig

gehouden kompasjournaal van den gezagv^erder van het

s. a. „Arakan" van den Rotterdamschen Lloyd, den Heer

8. van Eonkbl, dit nog verder uitwerkeu ').

') Door den oorlog ontving ik pas na dit geschreven te hebben

aflevering X der „AnnaIen der Hydrographie usw." 1914 waarin de

recensie van mijn kompaswerkje is opgenomen. De recensent, Prof.

Dr. H. Meldau, schrijft op biz. 576:

„So erscheinen die Formeln von Mars naturlicher als die von Kolde-
WEY. LeidersprichtsichMARSnichtprazisdaruberaus.welcherZeitraum
bei der Bestimmung von %p und HP zugrunde gelegt werden soil. Wenn
Mars auf die Unterscheidung von Hp und //grossen Wert legt, sodass

er ein Ap = ^ einfuhrt, so liegt daarin eine Komplikation, die m. E.

nichtim Einklangsteht mitderandieserStelleerreichbarenGenauigkeit".

Op blzz. 14 en 15 van het hier besproken boekje geef ik op hoe in

't algemeen Ap = opgevat moet worden en op biz. 30 staat:

„Da die Grosse von .
- abhangig 1st vom Zeitraum in dem das

Schiff auf einem bestimmten Kurs \p gelegen hat, und auch von den

Erschiitterungen, so soil der Wert dieses Koeffizienten etwas varieren»

so dass man fur v' setzen kann xv'; den Faktor x lernt man bald

Men mag aannemen, dat voor schepen van hetzelfde type (ook wat

plaatsing der kompassen betreft) praktisch gelijke waarden worden
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Het aardmagnetisme zal in het schecpsijzer een resultee-

rende remanente pool Zt induceeren, die wij door tp zullen

voorstellen. Do werking dozer pool kuunen wij ontbinden in

de horizontale componenten p en q en de verticale compo-

nente r. De intensiteit van tp hangt af van de totale

intensiteit van het aardmagnetisme op het al'iivlcirdc trajiri

en haar richting van den laatsten tijd gestuurden koers.

Zijn verschillende koersen gestuurd, dan zal een middelkoera

genomen moeten worden.

gevonden. Veel waarnemingen en een goede analyse kunnen tot een

bruikbaar resultaat voeren. Gaarne verwijs ik naar het opstel van

P. Michelitsch in de „Annalen der Hydrographie usw." IX, 1914

getiteld:

Riicksicht auf die Devia-

ln het onlangs verschenen werkje „Het kompas aan boord van

ijzeren en stalen schepen" door Prof. Dr. H. Meldau en Kapt. A. J.

L. Moritz (in hoofdzaak een Hollandsche bewerking van het boekje

van Prof. Meldau „Der Kompass an Bord eiserner Schiffe") waarin

onze formules voor het remanente magnetisme zijn overgenomen,

staat op biz. 67:

„Daar echter het verschil tusschen Hp en H," zelfs bij groote vaart-

praktijk zonder ir steeds Hp H stellen."

Op biz. 15 van mijn boekje staat:

.1st A H gle nahezu gleich Null, dann darf man an:

Ausdruckes X, .usdruck XI ainWenden. Auf der Fal

Kanal nach Neu-York ist AW zn setzen, so dass hier For mel

XI in Betracht und die Grosse des

Magnetismus tmf der Ausreise gleic h dem der Riickreise i her

das Zeichen umgekehrlL-

Wiskundige analyse van een groot waarnemingsmateriaal isnoodig

Het er naar ,,gooien met de muts" past niet in het kader van ecu

mathematisch -- physisch probleem.
Zie verder wat hier over Xp

wordt medegedeeld.



Stelt H cos. s de langsscheeps ontbondene van de horizon-

tale intensiteit H van het aardmagnetisme voor en // cos.

(90° -f s) = — H sin. X de dwarsschecpsontbondeno van doze

kracht, dan zal men voor bet remanents magnetisine in

plaats van H moeten nemen Hp , d.i. de horizontal intensiteit

van het aard magnetisine op het afgelegde traject.

Men kan do lan^ssrheopsche component^ = — vHp cos.%p

stellen (daar < p vanaf het noorden wordt geteld en bij Xoor-

delijken koers door de aardmagnetische kracht noordpolariteit

in het voorschip wordt gei'nduceerel, is de richting der langs-

scheepsche component negatief te nemen) en de dwarssolioep-

sche componeDt q = vx Hp sin. £p> waarin en r' de

De component p geeft ecu deviatie .

v
sin. 2 1 en de

component q een deviatie .

q
„ cos. z

ncming' van het bovenstaande, de devi,

zoodat met in acht-

ie veroorzaakt door

voorgesteld door de

"— a H - p ^ XH
Stelt men hierin —^- = —-— , da

gegeven formule:

d = (— v cos. lp sin. e
}

-j- v * sin. %,p cos

kriiL-n wij de reeds

Wordt er langs de lijnen van gelijkc horizontale intensiteit

(isodynamen) gestoomd, dan zal Hp overgaan in H en—-

—

in —-— . Dit is 00k geoorloofd wanneer H weinig ver-

schilt op het afgelegde traject. In de praktijk kan men

hier meestal mede volstaan, ofschoon er 00k gevaikn zi,in.

dat wel degelijk — ~ niet ^= 1 gesteld mag worden.



Voor oen schip bestemd van straat Torres naar Melbourne is

~Y~ > —r— en voor dit schip van Melbourne naar straat

Torres is —— <—— , zoodat de invloed van het reraanente

nia-jiiciisnie op de terugreis, onder overigens gelijke omstan-

digheden (wind, zee en diepgang) kleiner is dan op de

heenreis.

Evenals het vinden van de waarde, welke het nicest

s'p nabij korat, moeilijkheden oplevert, is dit eveneens het

geval met de waarde van Hp . Een goed inzicht en hetgeen

de piakiiik voor elk schip in 't bizonder heeft laten zien,

zijn de beste gidsen. Heeft men in een dag verschillende

koersen, waaronder tegengestelde, gestuurd, dan is de invloed

van remanent magnetisme gering.

Op blzz. 30—33 van mijn kompasboekje wordt het reeds

medegedeelde geval s. s. „Arakan" besproken. Voor —

—

is opgegeven -4- 4°. Op N. koers was 15 Juni 1913 de

deviatie + 2°. Worden westelijke koersen gestuurd. dan zal

sin. %p cos. g 1 (zie formule XI) op Noordkoers —4°

cos. o°=4-l is, zoodat men zal waarnemen -f-
2°— 4°=

—2° deviatie op koers Xoord. Werkelijk bleven de deviatios

van het standaardkompas tussrhen de <.)pgi'geven grenzeii

varieeren en bleek dekoerscoeflicieiit /' de opuv-oven waarde

te hebbcn.

Ruim l'/2 jaar hierna gaat dit schip op een lomj trip en

wel ongeveer 10 duizend zeemijlcn 0111 do West. I )e
;
,Arakau" ')

vertrok 3 December 1914 van Soerabaja naar de Oostkust

]

) Het s. s. „Gorontalo, kapitein v. D. MEER, vertrok 1 Februari

van Tg. Priok via Genua naar New-York, alwaar het 10 April aan-

kwam, dus ongeveer 70 dagen achtereen zijn Westelijke koersen

gestuurd. De invloed van v' bleek nagenoeg even groot als op de

„Arakan" (kompassen zijn op dezelfde wijze opgesteld). Zie bij het
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Do

der V. S. v. N. A. via Rotterdam. Tusschen 3 en 23 cember

was de gemiddelde koers WtN, van 23 Dec. — 29 Dec. NNW
en NW tot 4 Januari 1915. Van 16 Jan. — 5 Febr. lag

het schip te Rotterdam West voor.

Op 9 December, dus na 6 dagen W-lijke koersen gestuurd

te hebben werd op Noordkoers — 0°.6 waargcnomen op 3°Z

en 101°O., 23 Dec. op 12°N en 46°0 werd gevonden —2°.7,

op 27 Dec. op 26°N en 35°0 —3° en 3 Januari op 42°N

en 10°O een deviatie op Noordkoers van — 3°.6. Dit klopt

met de verwachting, tusschen 23 Dec. '14 (nabij niagn.

equator) en 3 Januari '15 (nabij 60° inclinatie) is de invloed

slechts weinig toegenomen, nadat 11 dagen ongoveer NNW
en NW was gestuurd, zoodat ook hierin een oorzaak schuilt

van weinig of niet veranderen van den coefficient •>'.

Vanaf 5 Februari 1915, nadat het schip geruimen tijd te

Rotterdam West heeft voor gelegen, wordt tot 28 Februari

magnetisch West gestuurd. Het remanente magnet isme

gc'induceerd in den Indischcn Oceaan en de Middollandscho

zee, derhalve op een traject waar H groot is, wordt door

deze 3 weken stoomen op den woeligen Atlantischen Oceaan

nog krachtiger, terwijl H hicr ongeveer 0,5 a 0.6 van de

waarde in den Indischen Oceaan heeft, dus - ~ minstens op

1,5 kan gesteld worden. Bij een rondpeiling op 28 Februari

krijgt men dan ook op Noordkoers een deviatie van —9°.

Van New-York vertrokken 26 Maart, stuurt men naar

Kaap de Goede Hoop ZO en Zuidkoersen, zoodat t;
1 van

tecken veranderd is en op 23 April op Noordkoers de deviatie

afgenomen is tot ongeveer 0° en op 26 April na Oostelijke

koersen gestuurd te hebben, op Noord wordt waargc-

nomen +4°.

lets over den koerscoefficient v.

Evenals op de trajecten Perim — Port-Said en St. Vincent—
Engelsche Kanaal, was op het traject' New-York— Kaap de

Goede Hoop de invloed van den koerscoefficient v zeer



rkbaar. Varen de schepen regelinatig op hetzelfde trajeet

>t -Toot versehil in inrlinarie). dan zal oogenschijnlijk de

coefficient v niet of in zeer geringe mate aanwezig zi.in.

korat omdat deze zich, door de Poissonsche c-st;aaf te la

overcompenseeren, sehuil houdt.

s. s. „Arakan" gedaan op Oost- en Westkoen•'level"

goed beeld van hot lang vasthouden van reman. nt schoe

magnetismo wanneer aeon tegongestelde koers ges tiuu-d woi

In December 1914 (reeds in Juui 1913 na decoinpensa

was de deviatie op Westkoers in den Indischen < )ceaan -\

en dit was zij ook op 5 Februari 1915 nabij dei l waterw

Niettegenstaande de Nlijke koersen gestuurd 03 ) de bov

genoemde frajeeten verauderde de deviatie op \>.'e.stelijk.

Oostelijke koersen weinig of niets. Op Westkoeis moet <

v (zie formule XI) + deviatie geveu. Dat dit werkeliik

is geweest, zal blijken op de reis van Kotnwdam d

Amerika. Op 6 Februari 1915 wordt op 50°:s' en 3°.l

op West een deviatie van +1° waargenomen, op •21 Pebn

rerschijnsel waargenomm aan boon! van het Kransche

onrlogsti-ansportschip „Tonquin" op blzz. 37 39 van inijii

meorgemeld konipasboekje.

Op de nieuwere stoomers der Java-China-dapanlijn is de

koerscoefficient v duidelijk merkbaar. Van Java naar Hong-

kong en Shanghai /.i.jii Nlijke koerx.Mi gesruiml door een

gebied van maximum horizontale intonsireit van het aard-

magnetisme. Van Shanghai naar Japan wordt een OoMelijke



koers gestuurd. Zonder uitzondering wordt op dit traject op

Oostkoers een verandering in deviatie van 3° tot 7° gevon-

den en wel meer minus.

Deze groote deviatieverandering kan echter niet geheel op

rekening van v gezet worden, doch ten deele ook op de

verandering in de langsscheeps ontbondene van het perma-

nente raagnetisme P. Deze schepen verblijven ongeveer een

maand op Java waar de vertikale intensiteit van het aard-

magnetisme —2.0 tot —2.5 G. E. is, terwijl stoomende door

de Chineesche zee deze kracht positief wordt om in Japan

de waarde +3.5 te bereiken. Zie verder „Der Schiffs-

kompass usw." blzz. 34—39."

Groote veranderingen in deviatie op Oost- en West-

koers. Op blzz. 36 en 37 van mijn boekje wordt een

geval beschreven van groote verandering in deviatie op

Oost- en Westkoers van standaard- en stuurkompas aan boord

van een nieuw uitgekomen stoomer der Kon. Paketvaarr Mij.

Een nog veel belangrijker geval kwam het vorige jaar voor

bij het standaardkompasdernieuwemailboot „Koningin Emma"
der Stoomvaart .Mij. ...Xcilcrlaml". In indie' klom do deviatie

op Oost tot nabij —20° en op West tot nabij +20°.

Mij werd gevraagd of deze groote afwijkimriMi naar Holland

gaande zouden vermindeien of tenminsn* nit! grooter zoudcn

worden. Na het konipasjournaal te hebben ingezien, moest

ik antwoordcn, dal in bet I-amvlsrlie kannal do at'wijkingen tot

nabij 40° zouden toenemen en dat op Xoordelijkc koersen

dan het kompas geen of weinig richtkracht zou hebbm,

zoodat compensaH.r iioo/iinh'Ujk was. Het betrof hier nl. een

ZL'lt'd/aani groote verandering in de langsscheepsontbondene

van het z.g. permanente scheepsmagnetisme, zoodat in het

Eng. kanaal, waar H de helft is van in de Java zee, de

verandering in deviatie op Oost- en Westkoers tweemaal

zoo groot moest zijn. Op de thuisreis na compensatie en

later bleven de afwijkingen klein zoodat het verlies aan

magnetisme, praktisch gesproken, had opgehouden.



Plotselinge kompasstoringen.

Onder het hoofdstuk plotselinge kompasstoringen heb ik in

mijn kompasboekje o.a. behandeld de deviatie-verandering

door stranding, aanvaring, schoorsteenbrand en blikseni-

inslag, terwijl de ongelijke verwarming der scheepsboor-

den ter sprake wordt gebracht. Het brugkompas van het

s. s. „ Helena" kreeg door den bliksem op Noord een ver-

andering van ruim 4 streken, zoodat op Westkoers een

negative richtkracht ontstond en het kompas een Oostelijken

koers aangaf!

Als recente gevallen van groote deviatie-verandering door

blikseniinslag, op schepen in den Indischen archipel, venneld ik

de stoomschepen „Merauke" van den Rotterdamschen Lloyd

en „Duyniaer van Twist" der Kon. Paketvaart Mij. Opeerst-

giMioenid schip bedroeg op 30 Dec. 1913 nabij Mandalika de

vrraiiilcnng van het standaardkompas op Zuidkocis 14"

(standaard- en stuurkompassen staan op dezelfde brug), terwijl

op i) Mei j.l. de verandei'ing van liet siaiidaardkonipas aau boord

van de „Duymaer van Twist" 7° en van het stuurkompas 13°

bedroeg (standaardkompas staat hooger dan het stunrkninpas).

Tijdens den blikseniinslag aan boord s. s. „Meranke" was
.



geheel, wanneer er tenminsto niets bizonders voorvalt. Bij dc

compensatie der kompassen a/b s. s. „Merauke" op 5 Januari

1914 liet ik 3°.5 ongecompenseerd, zoodat op Zuidkoers na

compensatie de deviatie +3°.5 was. Op 18 April 1914,

derhalve 3V'2 maand later, bleek op de Westkust van Sumatra

de deviatie op Zuid ongeveer 0° to zijn. Wordt in aanmer-

king genomen dat net schip van Holland kwam en derhalve

langen tijd Oostelijke koersen waren gestuurd, zoodat

op Zuidkoers minis deviatie veroorzaakt, dan Itlijki

de intensiteit der bliksempool weinig afgenomen te zijn.

Ook a/b s. s. „D. v. Twist" blijkt deze pool slechts zeer

langzaaui in inteusiteit af te nemen.

In den regel komen groote storingen in de verticale conipo-

nenten van het scheepsmagnetisme niet voor. B verandert

weinig of niet .wanneer de schepen op nagenoeg dezelfde

magnetische breedte blijven of er op terugkomen zooals b.v.

de vaste lijners op Holland, terwijl ook h nagenoeg contant

blijft
1

).

Algemeen is voor brugkompassen (standaard- en stuur-

kompas) R positief van schepen in Europa gebouwd en daar

ook k positief is, zoo wordt een magneet met de N. pool

(roode pool) midden ondcr het kompas geplaatst ter compen-

satie van R en /,-. Daar de invloed van h evenredig is met

de tangenas der magn. inclinatie, zal voor schepen gaande

naar znid ma-n. brcedti.' de (

, oinp(MisiMM-(Midi > magneet (bellings-

magneet) meer en meer overcompenseeren, zoodat men haar

in dit geval moet laten zakken 2
).
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Een merkwaardigheid deed zich voor bij de kompassen

der nieuwe stoomschepen „Tjikembang" en „Tjisondari" der

Java, China Japaulijn. Beide schepen ziju van hetzelfde

type en behooren tot de grootste der in de vaart zijnde

vrachtschepen en zijn te Vlissingen gebouwd.

Xiet alleen waren na de compensatie te Vlissingen de

veranderingen van het scheepsmagnetisme in het horizoiuale

vlak groot, maar bleek de resulteerende verticale scheeps-

magnetische kracht zelfs omgekeerd te zijn.

Bij de compensatie te Vlissingen waren de hellingsinagneten

van standaard- en stuurkompassen gesteld met de Z. pool

(blauwe pool) boven, zoodat toen de resulteerende verticale

scheepsmagn. kracht negatief moet zijn geweest.

Op de eerste reis in Japan begonnen op Noordelijke koersen

alle kompasrozen a/b s. a. „Tjikembang" zoodanig te slingeren

(slingerbeweging om de N—Z. lijn), dat koers-sturen onmo-

gelijk was. Op de terugreis (Zuidelijke koersen) werden

de kompassen wel rustigen '), doch niet geheel. Bij de

hercompensatie te Tandjong Priok bleek de Noordpool (roode

pool) der hellingsmagneten boven te moeten zijn, zoodat de

resulteerende verticale scheepsmagn. kracht positief was in

plaats van negatief, zooals te Vlissingen gevonden. Xa deze

hercompensatie bleven de kompassen onder alle omstandig-

heden rustig.

Het s. s. „Tjisondari" vroeg dadelijk n;i aankomst te

Tandjong I'riok compensatie der kompassen aan. Behalve

groote afwijkingen in het horizoutale vlak, bleken ook hier

de hellingsmagneten omgekeerd te moeten worden aange-

bracht.

Het merkwaardigc is hier, dat te Vlissingen alwaar de

inclinatie -f 67° is, de verticale raagneten met de Z. pool

naar boven moesten worden aangebracht en te Priok, alwaar

i = —32° met de N. pool naar boven, hetwelk ook in Japan

bij «= -f50° goed blijkt te zijn.

Zie „Der Schiffskompass u. s. w." blzz. 108 i



Gaussinsche traagheidscoefficienten.

Een bizonder geval van afwijking veroorzaakt door i

magnetisme doet zich voor als een schip rondzwaait.

Er treden dan coefficenten A en E op (zie formule (1).

Deze coefficenten noemt men de Gaussinsche traagheids-

coeffkienten naar den Franschen ing-enieur hydrographe

en chef ') Gaussin, die het corst de aandacht op deze deviatie

vestigde en op de in de Admiralty Manual gegeven wijze

afleidde.

Dil'l'erentieeren wij formule XI voor d en £p veranderlijk,

dun krijgt men:

A d= I r sin. s'p siu. z ]

-j — cos. %p cos. z
x

\ A %p =

- =t~ cos. {KP - *») +
V^- cos. (Kp + *') A KP .

In dit gcval mag %p == £ gesteld wordon en bij een niet

te groot bedrag van d kan men dus schrijver £ + #' = 2 -'

en daar £— z' — d, wordt bovenstaande formule

:

^ = (-2^- + -2^ cos
-
2 ') A ^' XIIIa -

Daar het hier een achterblijven van magnetische inductie

geldt, is A £ negatief wanneer rerJdsom. en ptxitief wanneer

linksom gezwaaid wordt, terwijl v en i
J

si reds positief zijti

en v' > t7. Men zal dus rechtsom zwaaiende ecu —A on —E
vimlon er linksom zwaaiende een +A en -f E.

Meermalen komt 't voor, dat Gezagvoerders mij medc-

deelen, dat bij br-f vn-rli.ikrn van stamlaanl en stuurkompas

toe aan „traaghoid" van het sruurkoinpas. l)e zeema

een kompas traag wanneer de kompasroos bij rondz

van het schip in meerdere of mindere mate word

gevoerd. Is de kompasroos onderzocht en goedgeke

kan deze z.g. „traagheid" niet de oorzaak zijn (

') In mijn boekje staat abusievelijk zeeofficier.



„Het Nautisch Instituut der Kon. Paketv. Mij. enz." door

schrijver dezes en „Der Schiffskompass usw."), maar moet

gezocht worden in de GaussIns che I raauli' 'iiUci.-t li.-icn; i-n.

Laat bijvoorbeeld hierdoor bij het standaardkompas

:

A = 0°.5 en E= 0°.5 en bij het stuurkompas

A = 1°.5 en E= 1° zijn, dan zal, als voor beide kompassen

de deviatie nul is, op Xoordkoers een ver>dnl. onal

vanwaaraemingsfouten,tusschendeaanwijzingenvanstandaard-

en stuurkompas van 3° worden waargenomen als eerst van

B. B. en later van S. B. komeude of omgekeerd wordt

vergeleken. Ligt het schip eenigen tijd koers, dan zullen

beide kompassen golijk aaiiwijzni. Zijn deze oiimvaaiings-

coefficienten bekend en dit is steeds mogelijk, dan zal men

de schuld niet op 't kompas werpen, maar hier rekening

medehouden. Het eenigsto wat hier tegen te doen is, is

alle dekhuizen van hont te bouwen, maar dit zal wel tot

de vrome wenschen blijven behooren. Ik kan het kompas

zoo goed mogelijk compenseeren, de oorzaak van onregel-

marigheden opsporen en verklareu, maar mijn invloed reikt

niet zoo ver, dat ik zulke revolutionnaire verauderingeu als

materiaal wijziging kan gedaan krijgen.

Merken wij hier nog even op, dat de Koldeweysche forraule

ook voor de erreur elite de Giuissiii de factor sec. /' he vat,

zoodat deze fout bij de Noordkaap ruim viermaal zoo groot

zou zijn als op den maun, equator, war -vUeken is niet

en in 1 Annalon der Hydn
De recensent in het Marii

doch zegt iets verder:



„Misschien, maar dan toch hoogstens, geeft de formule

eenigszins, con inzicM, nicer uiet". .Men zou zeggen,

waar een inzirju is, is er hoop, dat hot begrip later

volgt. Prof. Meldau scbrijft in zijn reeds genoemde

„Von den Kurskoeffizienten geht der Verfasser zu den

sogenanuten Gan*dn*<:heii Tragheitskoeffizienten liber, d.h.

zu den Werten von A und E, die bei der Rundschwaiung

durch das Nachschleppen do halbtesreii Magneii>inusontstehen.

Er bringt beide Arten von Eoeffizienten in einer logisch

allerdings wenig befriedigenden Woise in Yerbindiuii: und

berichtet iiber ein grdsseres Beobachtuugsmaterial, das er

iiber diese Grdssen aufhaiiipt'ern dt-i' 1'aketvaan Maatschappij

gcsaminelt hat".

Derhalve wel logisch, maar toch weinig bevredigend ! I.'rof.

Meldau, die zoo menig interessant onderzoek deed op het

gebied der deviatieleer, noodig ik beleefd ait ook hieraan

zijn kraehten te willen wijdun. In de Zee van October 1914

heb ik getracht begrepen te worden. Later hoop ik in het

Marineblad inijn inzichten uader uit een te zetten.

Mijn mededeelingen over vcranderingeu in en beschou-

wingen over het seheepsinairni'tismc wil ik hicrbij eindigen.

Ofschoon een groot voorstander van de door mij als

motto gekozeu opvntting van Ainv, zoo is lid toch even

waar, dat een wiskundige behandeling van een vraagstuk,

als het onderhavigc. dikwijls leidt tot een duidelijker

inzicht en tot nut, zoowel van de theorie als van de

praktijk.

Mocht ik er in geslaagd zijn hiertoe iets te hebben bijge-

dragen, dan is dit hoofdzakelijk te danken aan de zorgvul-

dige waarnemingen verricht door onze gezagvoerders en

koopvaardijofficieren.



Met de hier gegeven voorbecldcn hoop ik aangetoond te

hebben, dat in zijn driejarig bestaan hot Nautisch histiht/if

te Tandjong Priok hecft blijk gegeven vruchtdragend werk-

zaam geweest te zijn op het gebicd van scheepsraagnetisme

voor de scheepvaart in en op Xederlandsch-Indie. Zijn volle-

dige ai'bi'idssfeer, in het behniir dor wctenschappelijke

hoop ik binnenkort in 't licht te stellen.

BATAVIA, Augu



Bibliographic van de Wiskundig-
Onderzoekingen.

In do laatste jaren is hot biosrutistisrli oudorzoek steeds

in belangrijkheid toegenonien.

Vole on zeer uitoenloopcnde vragen bleken ten slotte

slochts lungs sratistisfli - inathemaiisidiou wcg opuvlost to

kunnen worden.

Het scheon ons daaroin, dat de aanteekeningen, welke

eerst voor eigen gebruik bijoenverzameld werden, ook voor

anderen van belang kondon wezen.

Hier, waar zooveol voor do wetensehap godaan wordt,

doch waar volcn door do oinstundiirhrdou waarin v.v verkeoren.

vorhinderd zijn te voldoon aan hnn Inst tot wetensehappelijk

ondcrzoek, omdat zo niet over de noodigo boekcn en

tijdschriften kunnen beschikken, kwam hot ons voor, dat de

kennis van een werkingsinwhode. wolke zoo belangri.jke

gegevens kan leveren van faunistisch, biologisch, morpholo-

gisch en algeineen theorotisch belang, liaar nut kon hobben.

on ecu Liuoor inatoriual voiron. liiosiatitisrhc oiidcrzockiiiLivu

kon heett.

r do vorsoliillondo bookorijun nagaat, zal

kon, on dan bogrijpt men ook dadolijk dat

plaats do hulpinidddon zijn die ontbreken,



iedereen die werken wil, dadelijk leeren wat er reeds

bewerkt is op bet betrokken gebied en waar hij de Doodige

gegevens vinden kan.

Uit het bovenstaande zal de lezer zien dat we niet gedacht,

noch zelfs getracht hebben, een werk van groote weten-

'ke waarde to leveren. Ons doel was enkel, prakti-

sche hulp te verleenen.

Het spreekt vanzelf, dat bij het samenstellen van deze

lijst veel wat had moeten opgenomen worden er niet in te

vinden zal zijn. Dit als natuurlijk gevolg van het steeds

gebrekkige en onvollediue van dcr^elijke lijsten. Aan den

anderen kant zal men bij sommige der opgegevcn werken

wel eens vragen: Wat komt deze verhandeling in een

bibliographic van het biostatitisch onderzoek doen, en cerlijk

gezegd, de samensteller zelf heeft dikwijls getwijfeld, of een

W'amieer men echter minder kritisch doc! meejraande

den niensch voorkon ten?

biostatisehe 1:uethod.3 Op

-oor dergelijkc : omlerzoe-

it, omdat de biostatiek

thematisch — theoretisrh

.•hzelf, niaar enkel een

hulpmiddel— een methode •



Tengevolge hiervan broidde doze bibliographic zick steeds

uit en durfde de samensteller ook niet meer een titel

geven die aanduidde dat hot doel was te vereenigen wat op

biostaliistisch gebied verschenen was. Vandaar dan ook de meer

algemeene, (loch jammer genoeg, minder nauwkeurige titel.

Voor de zoobiostatistiek, voor zoover deze niet van praktischen

aarcl is, is er heel speciaal naar gestreefd de lijst zoo volledig

mogelijk te makon, omdat er voor de phyiobiostatiek reeds een

bijzonder degelijk work bestaat, dat een algemeen overzirht

van de methode en hare toepassingen bij de plantkunde

geeft.

Wij venvijzen den lozer naar hot voortreffelijk werk van

Dr. C. dk P.ri yivhr: ,,l)e statistische methode in de Plant-

kiinde en hare toepassingen op de studio van den invloed

dor leveusvoorwaarden" Gent. 1910 (2.50 Franc).

In alles hcbben we zooveel mogelijk naar eenlioid on

praktische lirnikbaarheid gestreefd. Wij hebben dan ook

zonder eenige kritick. en zonder eenignader onderzoek, of er

misschien nog verbeteringen konden toegepast worden, de

indeeling en teekens aangenomon. welko gebrnikt worden

bij het opstellen van den algemeeneii oaralogus Aw ljoi'kci'iioii

van Xederlandseh-Indie waar hot systoom van hot ..Tnstitut

international de bibliographic" gevolgd wordt.

We hebben do biostatistisehe ondorzoekingen alleon op

zodlogiseh gebied onderverdeehl, omdat (lit ons hoofddoel was.

De theoretische besehoiiwingen, do matheinatische uitwer-

kingon en do geschiedkundige gogevens dor methode hebben

we ondor eon hoofd gerangsehikt u.l. algemeenheden.

De toepassiug der biomotrischo en biostatistische methode

in de geneeskunde, de sociologie, anthropologie en anthropo-

metric (met uitzomlering van do eng aangrenzende onder-

zoekingen van Bertillon en zijn school) brachten wij onder

der algemeenen titel van anthropologie.

We hopen met deze bibliographic, al is die dan nog zeer

onvolledig, niet geheel onnuttig werk verricht te hebben.

Bij iederen titel vindt de lezer voor zoover mogelijk door



een letter aangegeven de bibliotluok waar hi.j het boek of

tijdschrift, waariu hot artikel verscheen, vinden kan.

We nioeten ook nog opmerken, dat veel van de opge-

geven tijdschriften slechts gedeeltelijk of onvolledig in

de opgegeven boekerijen aanwezig zijn, dock het is voor-

loopiu1

no"' niL't inogelijk nanwk'iinif na le gaan, van at' wclkc

bibliothoken van Xed.-Indie te vinden zijn, nog veel minder

welko nummers or nit de aanweziire reeksen ontbreken.

kuiiiiiklijke Natuurknndure V.

wiens welwillemle liulp deze

-= Militaire Geneeskundige Hi!) ok. Weitevi

= Bibliotheek van bet visscker ij stat ion van het

ment van Landbouw. N'ijver n Handel, Pa

Batavia.

= Bibliotheek van het Depart* ,,„ t van Oorlog.
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Experimental morphology I and II 1897—1899. H.
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Note on the memoir by Prof. K. Pearson on spurious correlation.

Proc. Eoy. Soc. Vol. LX 1897.

Gar ton, Fr. 311.26:575.201.

Biometry.

Biom. Vol. I Oct. 1901. S.

The most suitable proportion between the values of first
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Bot. Centralbl. Beiheft, IX,' 24 pp. 1900. H.

Ludwig, F. s 575.201.

Neuere Literatur iiber das Grenzgebiet der Biometrie.

Zeitschr. f. Mathematik u. Physik, Vol. XLIX, p. 269—277.

1903.

Lutz, F. E. 575.12.

Note on the influence of Change in Sex on the intensity

of Heredity.

Biom. Vol. II 1903. S.

M eye re, J. C. H. de. 575.12.

Ueber getrennte Vererbung der Geschlechter.

Arch. f. Rass. und Gesselsch. 1911 p. 697. H.

Papillault, G. 343.9(01).

Sur quelques erreurs de methode en criminalogie.

Rev. de l'Ecole d'Antrop. de Paris T. XX.

Paris 1910.

Pearl, R. 575.201.

A note on the degree of accuracy of biometrie constants.

Amer. Nat. 1909.

Pearl, R. 575.201.

Biometrie ideas and methods in biology, their significance

and limitations.

Scienta 1911 N°. 10.



Interpolation as Moans of approximation to the gamma
function for high values for n 1

.

Science N. S. Vol. XLI April 1915. H.

Pearson, K. 575.201.
Contributions to the mathematical theory of evolution.
II Sk.nv variation in homogeneous material.

Phil. Trans. Roy. Soc. London Vol. 185 N°. 153—1894. S.

Regression, heredity and panmixia.
Phil. Trans. Roy. Soc. London Vol. 187. 1896 S.

Pearson, K. 575.201.
On the Scientific Measure of Variability.

Nat. Science., Vol. XI, p. 115-118 1897.

Pearson, K. 575.12.
On the Criterion that a Given System of Deviations from
the Probable in the case of a correlated system of Variables
is such that it can be reasonably supposed to have arisen
from Rardom Sampling.

Philosoph. Mag., p. 157—174, July 1900.

Grammer of Science. 2 de
Edition.

0. Black. 1900. H.

Differentiation.

Philosoph. Mag., p. 110-124. Jan. 1901. S.

Pearson, K. 31126>
On the Systematic Fitting of Curves to Observations and
Measurements.

Biom., Vol. I p. 265—303. April 1902. S.



On the Systematic Fitting of

Biom., Vol. II p. 1—23 Nov. 19'

On the Mathematical Theory of Errors of Judgment, with

special Reference to the Personal Equation.

Phil. Trans., A. CXCVIII p. 235-299, Mar. 14. 1902.

Pearson, K. 519.6.

On the Probable Errors of Frequency Constants.

Biom., Vol. II p. 273—281 June 1903. S.

Darwinism, Biometry and some recent Biology.

Biom. Vol. VII p. 368. S.

Pearson, K. 311.2+575.21.(083.5).

Tables for Statisticians and Biometricians 1914.

9 Sch.

Peter, Karl. 575.201.

Variationsstatjstisehe Lntersncbnngen und deren biologische

Bedeutung.

Umschau. Frankfurt a. M. 1909.

Przibram. H. 575.201.

Anwendiinir elometarer Matheinatik auf biob^isrlie Probleme.

Vurtriigo und Aul's.:ii/f lib.-r Kniwi'-UhiiiL-.-m.-.-hanik Heft 3.

Punnet, R. C.

Meudelism.

Cambridge, Macmillan and Bowes 2me edition 1907.

Quetelet, A. 58/9.05.

Instruction pour l'observation des phenomenes periodiques.

Ac. roy. de Belgique 1853. S.



Quetelet, A. 5 (09 )

Histoi

Beiges.

Bruxelles 1864. £

mathematiques et physiques che

slot, A.
5(09)>

s mathematiques et physiques chez les Beiges au
icement du 19me siecle.

Physique sociale ou essai sur le developpement des faculty
fie rhoninie 1869 2 vol. 8.

Quetelet,
58/9.05.

Sur les phenomenes periodiques des plantes et des animaux.
Jaartal ? S.

Ranke, K. E. 575 22
Die Theorie der Korrelation. Nach den grimdlegenden Arbeiten
von Francis Galton, Karl Pearson und Sidney Yule.
Arch. f. Antropol. Bd. XXXII pp. 168-202. 1906.

Rauber, A. 59.13.1:551.5.
Ueber den Einfluss der Temperatur des atmosphariscben Drucks
und verschiedener Stoffe auf die Entvvicklung tierischer Eier.
Sitzb. Naturf Ges. Leipzig Bd. X 1885. S.

Rh urn bier, L. 575 22 .

Correlation.

Handwcirterb. Naturwiss II. p. 731—737 1912. H.

Roemer, Th. 575 2

Variabilitiitsstudien

.

Arch. Rass. u Gesellsch. Biol. 7. Jahrg. p. 397—469. 1910. H.

Schouten, A. R. 5752 .

Mutabiliteit en Variabiliteit.

Diss. Amst. p. XII + 193 1908.



Schweig. 311:61.

Auseinandersetzung der Statistichen Methode.

Archiv. fur physiologische Heilkunde XIII 1854.

Summer. F. B. 575.11.

The Reappearance in the offspring of artificially produced

Parental Modifications.

Am. Naturalist. Vol. XLIV. New-York 1910. H.

Summer, F. B.

An Experimental Study of Son

Reappearance in the offspring-.

Arch. f. Bntwichlungsmech. Bd. XXX.

Das Verhalten fluktuierend

Bastardierung.

Recueil des Travaux botaniques Neerlandais. T. VIII.

Nijmegen 1911. H..S.

Timpe, H. 575.201.

Der Geltungsbereich der Mutations-theorie und die Einwande

der Biometrika.

Verh. Nat. Ver. Hamburg (3) XIV p. 148—182 1907. S.

Traup, Mc. 1). and Maynard, G. D. 311.2:61.

Modern Statistical Methods.

The Lancet. Vol. I London 1910. L.

Vernon. 575.2.

verschaffelt, E. 575.1.

Galton's Regression to Mediocrity bij ongeslachtelijke voort-

planting.

Livre jubilairc dedie a Charles von Bambeke (Bruxelles:

H. Lamebton) p. 1—5 1899.
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Vol terra, V. (575+3.01): 51.

Sui tentativi di applicazione delle inatematiche alle scienze

biologiche e sociali.

Discorso letto 1 per la solenne inaugurazione deH'anno

scolastico 81—02 uella R. uuiversita di Roma. 1901.

Bur. dtsch. bot. Ges. Bd. 12 H 7. 1894. H.

Vries, H. d e. 575.201

Over halve Galtoii-curven als tecken van discontinue, variatie.

Bot. Jaarb. 7 de jaarg. 1895. H.

Vries, H. de. 575.201.

Over hot omkeeren van halve Galton curven.

Bot. Jaarb. 10de jaarg. 1898. H.

Waste els. C. E. 512.81.

Over Fibonaccigetallen.

Handl. IIIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1899. H.

Wast eels, C. E. 311.26.

Over Fibonaccigetallen ; over binominale curven ; over Verza-

melcurven.

Handl. IIId* Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Antwerpen

1899. H.

Waste els, C. E. 311.26:519.

Do Variatiec.iirven met botriikking lot de polynomiale waar-

schiinliiklicidswet.

Handl. IVd* Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Brussel 1900. H.

Wast eels, C. E. 575.201.

Over het bepalen der variatie en correlatie.

Handl. V0e Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Brugge 1901. H.

Waste els, C. E. 575.(078)

Een variatiemeter.

Handl. VItle Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Sept. 1902. H.



Waste els, C. E. 517.38.

Over graphische intogratie van gwone differentiaiilw'rge-

lijkingen.

Handl. XIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres Mechelen Sept.

1907. H.

Yule, G. U. 575.22.

On the Theory of correlation.

Journ. Roy. statistical soc. Vol. LX 1897.

Yule, G. U. 575.21.

Mendelism and Biometry.

Nature Vol. 76 1907. p. 152.

the study of Statistics 1911.

575.1(05)

ZeITSCHRIET FUR INDUKTIVE A BSTAMMTTNGS" UND VeRERBITNGS-

LEHREherausgegeben von E. Baur (Berlin) C. Correns (Minister)

V. Haecker (Stuttgart) < ! . Steinmann (Bonn) R. v. Wettstein

(Wien) redigiert von E. Baur (Berlin) tot Oktober 1914

XIII banden verschenen. H.
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ANTHROPOLOGIC

A Id en, C. H. 573.6.

The identification of the individuals with special reference to

the system in use in the office of the Surgeon general U. S. Army.

Amer. Anthrop. 1896.

Alister, Donald Mc. 573.61.

The law of the geometric mean.

Proc. Roy. Soc. Vol. 29 1879. S.

Amodei. 573.7 :-8.

La capacita del cranio in rapporto alia statura.

Archivio d'Antropologia 1883.

Ammon, S. 573.6.

Wiederholte Wagungen und Messungen bei Soldaten.

Deutsche militar artzliche Zeitschrift 1893.

Ammon. 573.

Antropologie der Badener. Jena. 1899.

Aubry, 573.61.

Projet de generalisation du Service d'identification par

l'anthropometrie.

Annales d'Hyg. publ. et de Med. leg. 1894. L.

Baxter, J. H. 311:61:573.

Statistics Medical and Anthropological of the Provost Marshal

General's Bureau. 2 vols.

Washington: Govt. Printing Office 1875.

Beeton, M. and Pearson, K. 573.1.

On the Inheritance of the duration of Life and the Intensity

of Natural Selection in Man.

Biom. Vol. I 1901 Oct. S.



Beet on, M. and Pearson, K. 573.1.

Data for the problem of evolution in Man.

II A first study of the Inheritance of Longevity and the

Selective Deathrate in Man.

Proc. Roy. Soc. LXV 1899. S.

Beeton, M., Jule, G. U. and Pearson, K. 573.1.

Data for the problem of evolution in Man.

V On the correlation between duration of Life and the

number of Offspring.

Proc. Roy. Soc. LXVIII 1900. S.

Bert ill on, A. 573 62.

De la morphologie du nez.

Revue d'Anthr. 15 Mars 1887.

Afmetingen van schedels van inboorlingen van Java,

Sumatra enz.

Natuurk. Tijdschr. van Ned.-Indie 1851. S. H.

The cephalic Index.

Amer. Anthrop. N. S. Vol. I 1899 July.

Brewster, E. T. 573.9.

Variation and Sexual selection in Man.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. Vol. XXIX July 1899. S.

Ueber Korrelation zwischen Korpergrosse und Kopfindex.

Arch. Rass. Gezellsch. Biol. 1913 p. 452. H.

Br oca. 573.61.

Instructions generates pour les recherches antropologiques a

faire sur le vivant.

Paris. Messon 1879.



Cattell, J. M. 311:573.62.
A statistical Study of American Men of Science.

I The selection of a Group of one Thousand Scientific Men.
Science N. S. Vol. XXIV p. 658—665. 1906.

II The Measurement of Scientific Merit. Ibid p. 699—707.
III The Distribution of American Men of Science Ibid

p. 732—742. 1906.

Cat tell, J. M. 311:573.62.
A further statistical study of American men of Science.
Science N. S. Vol. XXXII 1910. H.

Davenport, G. C. and Davenport, C. B. 573.9L
Heredity of Eye Colour in Man.

Science N. S. Vol. XXVI p. 589. 1907.

Heredity of Hair— Form in Man.
Nat. Vol. XL1I p. 341. 1908.

Atlante Statistico del Regno d'ltalia Diagrammi di demo-
graphia italiana.

Roma 1882.

Elder ton, E. M. and P e a r s s o n, K.
Further evidence of natur selection in man.

Biom. Vol. X 1915 p. 488. S.

Elder ton, E. M. and Pearson, K.
The influence of isolation on the diphtheria attack- and
death-rates.

Biom. Vol. X 1915 p. 549. S.

Frequency distribution of the values of the correlation coeffi-

cient in samples from an indefinitely large population.
Biom. Vol. X 1915 p. 507. S,
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Gal ton, F. 573.6.

Correlations and their measurement chiefly from anthropo-

Proc. Roy. Soc. London Vol. XLV 1888. S.

Gavarret, J. 311.01:61.

Allgemeine Grundsatze der Medicinischen Statistik.

Uebersetzt von Landmann.

Erlangen 1884.

Giusta. 311:573.

Antropometria militare. Resultati ottenuti dallo spaglio dei

fogli sanitarii dei militari delle classi 1859—63.

Parte I Dati anthropologic! et etnologici con un atlantc della

Geographia anthropologica dell' Italia.

Rome 1896.

Greenwood, M. Junior. 573.62:61.

A First Study of the Weight, Variability, and Correlation of

the Human Viscera, with special Reference to the Healthy

and Diseased Heart.

Biom. Vol. Ill 1904. S.

Hirschberg. 311:61.

Die mathcmatischen Grundlagen der medizinischcn Statistik.

Leipzig 1874.

Houze. 573.91-

L'indice nasal des Flamands et des Wallons.

Bui. Soc. d'Anthrop. de Brux Vol. VII.

Kleiweg de Zwaan J. P.

Kraniologische Untersuchungen Xiassischer Schadel.

Haag Martinus Nijhoff 1915. H.

Koeppe, Hans. 312.222.

S&uglingsmortalitat und Auslese im Darwin'schcn Sinne.

Munch, med. Wochenschr. Jahrg. 52. 1 fig. 1905. L.

LXXV 5k.



Lnebermeister, C. 519.9:616.08.

Ueber Wahrscheinlichkeitsrechnung in Anwendung auf

therapeutische Statistik.

Klinischc Vortrage N°. 110 (Innere medicin 39). Jaartal? L.

Livi, R. 573.8.

Sulla statura digli italiani.

Archivo per l'antropologia e l'etnologia Firenze. 1883.

Livi, R. 573.61.

Sulla interpretazione delle curve seriali in antropometria.

Atti della Societa Romana di anthropologia.

Roma 1895.

Antropometria.

Manuali Hoepli Milano. 1900.

delle arterie surrenali e renali studiate col

metodo statistico seriale.

Arch. ital. di Anat. e di Embr. 1909.

Mac don ell, W. R. * 343.9.

Ou criminal anthropometry and the identification of criminals.

Biom. Vol. I Jan. 1902. S.

Maynard, G. D. 311:616.994.6:614.16.

A Statistical Study in Cancer Death — Rates.

Biom. Vol. VII 276 1910. S.

Michelsson, G u s t a v.

Ueber die korrelativen Beziehungen der Lange und Breite

des Stirnbeins zur Lange und Breite des Schiidels.

Zeitschr. Morph. Anthrop. Bd. XIV p. 223 1911.



Mori, Antonio. 311:573.02(45).

Alcumi dati statistici sull' indico natalc degli italiani.

Archivo per l'antropologia e l'etnologia Vol. XXVII Firenze.

1897.

Morselli, E. 573.61.

Critica et Kiforma del metodo in antropologia, fomlau- sulle

leggi statistiche e biologiche dei valari seriali e sull'esperimento.

Annali di Statistica. Roma 1880.

Pearl, R. 573.7.

On the correlation between intelligence and the size of the head.

The Journal of comp. Neurol, and psych. Vol. XVI 1906

p. 189-199.

Pearl, R. and Salaraan, R. N. 312.94.

Sex ratio among Jews.

Amer. Anthr. Vol. XV 1913 p. 668.

Pearson, K. 51:576.1.

Contributions to the Mathematical Theory of Evolution.

I. On the Dissection of Frequency curves.

Phil. Trans. Roy. Soc. London Vol. CLXXXV, A. 71-110.

Pis. 1—5. 1894. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Contributions, to the Mathematical Theory of Evolution.

II. Skew Variation in Homogeneous Material.

Phil. Trans. Roy. Soc. London Vol. CLXXXVL A. 343—414

10 Pis. 1895. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions to the Theory of Evolution,

III. Regression, Heredity, and Panmixia.

Phil. Trans. Roy. Soc. London, Vol. CLXXXVH, A. 253-318

1896. S.

Pearson, K. 575.4.

On Reproductive Selection.

Proc. Roy. Soc. Vol. LIX, 301 1896. S,



Variation

Pearson K. 51:576.1.

Mathematical Contributions, to the Theory of Evolution.

On a Form of Spurious Correlation, which may arise when
Indices are used in the Measurement of Organs.

Proc. Roy. Soc. London, Vol. LX, p. 489—498 1897. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions, to the Theory of Evolution.

On the Law of Ancestral Heredity.

Proc. Koy. Soc. London, Vol. LXII, p. 386—412 1898. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions, to the Theory of Evolution.

On the Reconstruction of the Stature of Prehistoric Eaces.

Phil. Trans., Vol. CXCII, p. 169-244. Dec. 30 1898. S.

Pearson, K. 575.

Data for the Problem of Evolution in Man, III. On the

Magnitude of Certain Coefficients of Correlation in Man, etc.

Proc. Roy. Soc, Vol. LXVI, p. 23—32 1899. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Data for the Problem of Evolution in Man IV. Note on the

Effect of Fertility Depending on Homogamy.
Proc. Roy. Soc, Vol. LXVI, p. 316—323, May 1900. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions, to the Theory of Evolution.

On the Correlation of Characters not Quantitatively Measurable.

Phil. Trans. Vol. CXCV, p. 1-47. Aug. 1900. S.



Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions, to the Theory of Evolution.

Supplement to a Memoir on Skew Variation.

Phil. Trans. Vol. CXCVII, p. 443-459. Dec. 1901. S.

Pearson, K. 575.1.

On the Inheritance of the Mental Characters of Man.

Proc. Roy. Soc, Vol. LXIX, p. 153-155 1901. S.

Pearson, K. 573.7.

On the Correlation of Intellectual Ability with the Size ami

Shape of the Head.

Proc. Koy. Soc. Vol. LXIX p. 333—342 1902. S.

Pearson, K. 573.62.

On the Modal Value of an Organ or Character.

Biom. Vol. I p. 260-261, Jan. 1902. S.

Pearson, K. 577.72.

On the Change in Expectation of Life in Man during a period

of circa 2000 years.

Biom. Vol. I p. 261—264, Jan. 1902. S.

Pearson, K. 51:576.1.

Mathematical Contributions to the Theory of Evolution.

On Homotyposis in Homologous but Differentiated Organs.

Proc. Roy. Soc. Vol. LXXI p. 288-313 1902. S.

Pearson, K. 575.

On the Fundamental Conceptions of Biology.

Biom. Vol. I p. 320—344 April 1902. S.

Pearson, K. 573.61.

Notes on Francis Galton's Problem.

Biom. Vol. I p. 390-399 Aug. 1902. S.

Pearson, K. 575.1.

The Law of ancestral Heredity.

Biom. Vol. II, p. 211—228, Feb. 1903. S.
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Pearson, K. 573.7.

Cranialogical Notes. I. Professor Aurel von Torok's Attack
on the Arithmetical Mean.

Biom. Vol. II, p. 339—345.
II. Homogeneity and Heterogeneity in Collections of Crania.

Biom. Vol. II p. 345—347, June 1903. S.

On the problem of sexing osteometric material.

Biom. Vol. X p. 479 1915. S.

Pearson, K. and others. 51 : 576.1.

Mathematical contributions in the Theory ef Evolution.

1'hilosoph. Trans, and Proc. of the Roy. Soc. London van af

1895. S.

Pearson, K. and Alice Lee. 51:576.1.
Mathematical Contributions to the Theory of Evolution.

On Telegony in Man, etc.

Proc. Roy. Soc, Vol. LX, p. 273—283 1896. S.

Pearson, K. and Filon, L. N. G. 51:576.1.
Mathematical Contributions to the Theory of Evolution IV.
On the Probable Errors of Frequency constants and on the
Influence of Random selection on Variation and Correlation.

Phil. Trans. Roy. Soc. London Vol. CXCI p. 229-311 1898. S.

Pearson, K, Alice Lee andL. BramleyMoore. 51.576.1.

Mathematical Contributions to the Theory of Evolution VI.

Genetic (Reproductive) Selection: Interitance of Fertility

in Man, and of Fecundity in Thorough-bred Race-horses.
Phil. Trans , Vol. CXCII p. 257—330, Mar. 1899. S.

Pearson, K. and Alice Lee. 51:576.1.
Mathematical Contributions to the Theory of Evolution.

VIII. On the Inheritance of Characters not capable of Exact
^uautirative Measurement.

Phil. Trans, Vol. CXCV p. 79—150, Oct. S.



Pearson, K and others. 51:576.1.

Mathematical Contributions to the Theory of Evolution.

IX. On the Principle of Homotyposis and its Relation to

Heredity, to the Variability of the Individual, and to that

of the Race.

Phil. Trans., Vol. CXCVII, p, 285-379 Dec. 1901.

Ploetz, A. 577.73.

Lebensdauer der Eltern und Kindersterblichkeit.

Arch. f. Rassen und Gesellsch. Biol. 1909 p. 33. H.

Popper, J. 573.8.

Ueber den Zusammenhang Zwitschen Genie und Kiirpergn'isse.

Polit. Anthrop. Rev. Bd. VI p. 485. 1907.

Quetelet, A. 311.572.5.

De la statistique considered sous le rapport du physique,

du moral et de l'intelligence de 1'homme, l er memoire.

Bull, de la commiss. centr. statistique. Bruxelles 1860. S.

Quetelet, A.

Anthropometric ou i

Bruxelles 1870. S.

Quetelet, A. 573.4.

Loi de la periodicite de l'espece humaine.

Bull. Acad. Roy. de Belg. 1870. S. H.

Quetelet, A. 573.6.

sur ranthropometrie ou sur la mesure des diiferentes facultes

de 1'homme.

Bull. Acad. Roy. de Belg. 1871. S. H.

Developpement de la taille de 1'homme.

Bull. Acad. Roy. de Belg. 1871. S. H.

Quetelet, A. 312.29.

Tables de mortalite et leur developpement 1872. S.



xieuier, x. 573.7:— .8.

Kopfform und Korperbau.
Arch. f. Rass. und Gesellsch. Biol. Jahrg. V Heft 4 1908. H.

Stieda. 519.9:311:572.
Ueber die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in

der Anthropologischen Statistik.

2 te Aufl. Braunschweig 1892.

Stratz, C. H. 573 .8 .

Lengte en gewicht gedurende den groei.

Nederl. Tijdschrift v. geneesk. Amst. Vol. II 1908. L.

Strebel, J, 575.1:617.7:617.542.
Korrelation der Vererbung von Augenleiden (Ektopia centrum
cong., Ektopia papillae, Myopie) und Herzfehlern in der
Nachkonimensehaft Schleuss- Winkler.
Arch. f. Rass. uud Gesellsch. Biol. 1913 p. 470. H.

S waving, C.

Eerste bijdrage tot de kennis der schedels van volken in
den Indischen Archipel.

Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indie Deel XXIII en XXIV
1862. S.

Swaving, C.

Beschrijving van schedels van inboorlingen uit de boven-
landen van Palembang (Zuid Sumatra).

Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indie Deel XXXI 7 de serie Deel I

1870. S.

Waite, H.

Association of Finger Prints.

Biom. Vol. X Part IV p. 421 1915. S.

Weinberg, W. 311:575.1:616.89.
Ueber neuere psychiatrische Vererbungsstatistik.

Arch. f. Rass. und Gesellsch. Biol. 1913 p. 303. H.



Weinberg, W. 575.4.

Anslesewirkungen bei biologisch-statistischen Problemen.

Arch. f. Rass. unci Gesellsch. Biol. 1913 p. 417. H.

Weinberg, W. 577.81.

Die Abnahme der Knabenziffer bei in inannlicher Linie

Aussterbenden und erhaltenen Gesehlechtern.

Arch. f. Rassen und Gesellsch. Biol. 1914 p. 46. H.

Weinberg, W. 575.1:573.

(Jeber Vererbunirsui'SiMxc bcim Menschen.

Zcitsch. Tnduk Abst. und Vererbl. Lehre Bd. I und IT. H.

Whiteley M. A. and Pearson K. 573.62.

Data for the problem of evolution in Man. I. A first study

of the variability and correlation of the Hand.

Proc. Roy. Soc. Vol. LXV 1899. S.



P L A N T E N.

Albrecht, R. 519.6:58.11.6.

Die Fehlerwahrscheinlichkeitsrechnung und ihre anwendung
auf die Pflanzeiiziichtung.

Fiihlings Landw. Ztg. p. 577—585 1908.

A ra a nil, J. 519.9.58.14.

Application du calcul des probability a l'etiidc do la varia-

tion d'un type vegetal.

Bull, de l'Herb. Boissier Vol. IV 1896.

Bachmetjev, P. 575.21:58.11.5.

IJiometrische riitersiirlumgeii aus dein Gebiete dor Botanik.

Tobolsk. Ann. Musee 18. (Russisch.) (1908) (1—20) 1910.

Bois, de. 58.11.523.

Het bepalen der gevoelige periode van den invloed van het

licht op de structuur der bladschijf.

Handl. V de Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1901. H.

Bruyker, 0. d e. 58.11.5.

Over correlatieve variatie bij de Rogge en de Gerst.

Handl. Ilde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1898. H.

Bruyker, C. d e. 58.11.5.

Correlatieve variatie bij Rogge.
Haudl. Illde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1899. H.

Bruyker, C. d e. 58.11.3

De gevoelige periode van den invloed der voeding op het

aantal randbloemen vau het eindhoofdje van Chrysanthemum
carinatum.

Handl. Xde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1906. H.

Bruyker, C. de. 58.11.51.

De Polymorphe variatiecurve van het aantal bloenien bij

Primula elatior, hare boteekenis en hare bcinvloeding door

uitvvendige factoren.

Handl. Xde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1906. H.



Bruyker, C. d e. 58.11.5.

De heterostylie bij Primula cliator Jacq., statistische gegevens.

Handel, v. h. XIIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres.

St.-Niklaas. 1908. H.

Bruyker, C. d e. 516.2:58.1.

Over dubbele halve curven.

Handel, v. h. XIIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres.

St.-Niklaas. 1908. H.

Bruyker, C. d e. 58.11.3.

Scabiosa atropurpurea percapitata.

Voeding en teeltkeus (l e mededeeling).

Handel, v. h. XIIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres gehouden

te St.-Niklaas. Sept. 1908. H.

Bruyker, C. d e. 575.201:58.1.

Ben nieuw goval van omkeering eener „halve Galtoncurve".

Handel, v. h. Vlaamsch Nat. eu Gen. Congres. Brugge 1908. H.

Bruyker, C. d e. 58.11.3.

Voeding en teeltkeus: De aarlengte der graangewassen.

Handel, v. h. Xllle Vlaamsch Nat. en Gen. Congres gehouden

te Brussel. Sept. 1909. H.

'Bruyker, C. d e. 31:58.15.

De Statistische Methode in de Plantkunde en hare toepas-

singeu op do Studie vau den Invloed der Levensvoorwaarden.

A. Sifter. Gent. 1910.

Bruyker, C. d e. 58.11.3.

Voeding en teeltkeus ill.

Ranunculus repens seinipleuus.

Handel, v. h. XIV e Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Antwerpen.

Sept. 1910. H.

Bruyker, C. d e. 58.11.3.

Voeding en teeltkeus IV.

Scabiosa atropurpurea percapitata (2
e mededeeling).

Handel v. h. XVe Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. Oostende.

Sept. 1911. H.



58.11.5.

in the number of stamens and carpels.

Proc. Linn. Soc. Botany XXXI 1895. S.

C hod at, R. 58.11.5.

Note sur la variation numerique dans l'Orchis morio.
Bull, de l'herb. Boissier I. 1901.

C hod at, R. 58.11.5.

Sur la frequence des formes heterostylees dans le Primula
officinalis.

Arch, des Sc. Phys. et Nat. Geneve T. XIX p. 309 1905. S.

C hod at, R. et Monnier A. 516.2:58.11.43.
Sur la courbe de craissance des vegetaux.

Bull. herb. Boissier 2 e Ser. T. V. p. 615. 1905.

Clark, Ch. J. 58.11.57.

Variation and correlation in Timothy.
Agric. Exp. Sta. New-York Ithaca Bull. N°. 279 299—350
1910.

Colgan, Nath. 581L5>
On the inheritance of pitted leaf-blotchings in Arum maculatum
and on floral variations in the species.

Irish Nat. Dunlin 20 p. 210—217 1911.

Collins, & N. 58.11.55.
The Value of First Generation Hybrids in Corn.

U. S. Dept. Agr. Bur. Plant Ind., Bui. 191 p. 7-45 1910.

Correns, C. 58.11.55.
G. Mendel's Regeln uber das Verhalten der Nachkommen-
schaft der Rassenbastarde.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XVIII 1900. H.

Correns, c. 58>1L55 .

Uber Levkojenbastarde. Zur kenntniss der grenzen der Mendel-
schen Regeln.

Bot. Centralbl. Bd. LXXXIV 1901. H.



Bastarde zwischen Maisrassen init besouderer Beriicksiehti-

gung der Xenien.

Bibliotheca Botanica Bd. X Hft. 53 1901.

Correns, C. 58.11.55.

Uber den Modus und den Zeitpunkt der Spaltung der Anlag-

en bei den Bastarden von Erbsen Typus.

Bot. Zeitung Bd. LX 1902. H.

Correns, C. 58.11.55.

Die Ergebnisso der ueuesten Bastardforschungen fur die

Vererbungslehre.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XIX 1902. H.

SdiL'inbarc Ausiiahmo von der Mcndelschen SpaltmiuMv-r]

fiir Bastarde.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XX 1902. H.

Correns, C. 58.11.55.

Uber Bastardirungsversnche mit Mirabilis Sippen.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XX 1903. H.

Correns, 0. 51.11.55.

Uber die dominierende Merkmale der Bastarde.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XX[ 1903. H.

Weitero Beitrage zur kenntniss der dominierendeu Merkmale

und der Mosaikbildung der Bastarde.

Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. XXI April 1903. H.

Ueber Vererbungsgesetze.

Berlin Borntrager. 1905.

Type and variability in the annual wood-incrementof Acerrubrum.

Ohio Xat. Vol. VIII. 1908. H.



D ancle no, J. B. 58.15.4.

The Parachute Effect of Thistle-Down.

Science N. S. Vol. XXII. 1905.

Dan forth, C. H. 58.11.57.

Notes on imiin'i-ical variation in the Daisy.

Bot. Gaz. Vol. XLVI 1908 p. 349—356. H.

East, E. M. 58.11.6-

A study of the Factors influencing the Improvement of the I »otato.

Illinois Agr. Expt. Stat. Bulletin N°. 127 p. 375. 1908.

East, E. M. B8-M.5.
A mendelian Interpretation of Variation which is apparently
Continuous.

Amer. Nat. Vol. XLIV p. 65—82. 1910. H.

East, E. M. 58.11.68.

Inheritance in Potatoes.

Amer. Naturalist. Vol. XLIV. New-York 1910. H.

Bwing, E. C, 58.11.57.

Correlation of Characters in Corn.
Cornell. Univ. Agr. Expt. Stat. Bui. 287. p. 67—100. 1910.

Flaksberger, K. 31:58.11.57.
Statistische Untersuchungen von Paris incompleta M. B.
(russisch). Jurjev. acta Horti Bot. 12 p. 319- 336 mit 33 fig.

1911.

Fry, Agnes. 58.11.57.

Note on variation in Leaves of Mulberry Trees.
Biom. Vol. I Jan. 1902. S.

Gain, Edmond. 575.22:58.11.37.
Etude biometrique sur les variations de la ileur et sur
l'heterostylie de Pulmonaria officinalis. L.
Biom. Vol. III. 1904. S.



Sur les variations do la fleur et l'heterostylie de Primula

grandiilors Lam. et Primula officinalis Jaeq.

Ass. frang. Avanc. Sc. T. XXXVI. 1907.

Gain, E. 575.22:58.11.55.

Etude biometrique sur un hybrido de primeveres Primula

flagellicaulis, Pax.

C. R. Ass. Frang. Avanc. Sc. Reims 1907 p. 490.

Observaciones morfologicas y estadisticas sobre algunas

anomalias de Diiritalis purpurea L.

Anales del Museo Nac. de Buenos Aires. 1900.

Gallardo, A. 311:57.

Sur l'epreuve statistique de la loi de Mendel.

C. R. Acad. Sc. Paris 1908 p. 361—362. S.

Gates R. R, 58.11.68.

Studies on the Variability and Heritability of Pigmentation

in Oenothera.

Zeitsch. f. indukt. Abstam. und Vererbungslehre. Bd. IV.

Berlin 1911. H.

Gericke, F. 58.11.43.

Experimentello Beitrage zur Wachstumsgeschichte von

Helianthus annuus.

Inaug. Diss. Halle. 1909.

Grabner, E.
' 58.11.01.

Wechselbeziehungen zwischen den wertbestimmendeu Eigen-

schaften der Braugerste.

Jour f. Landw. Bd. 57 p. 321—350. 1909.

Hackenberg, H. 58.1.

Ueber die Substanzquotienten van Cannabis BatihrAund Cannabis

gigantia.

Botan. Centralbl. Vol. XXIV N°. 1 1908. H.



The Leaves of Podophyllum.
Bot. Gaz. Vol. XLVII. Chicago 1909. H.

Harris, J. A. 58.11.47.
Correlation between Length of Flowering, Stalk and Number
of Flowers per Inflorescence in Nothoscordum and Allium
20th

. Ann. Rep. of Missouri. Bot. Garden. St.-Louis 1909. H.

Harris, J. A. 58.11.58.
Is there a selective Elimination of bovaries in the Fruiting
of the Leguminosae?

Amer. Natur. Vol. XLIII. New-York 1909.

Correlations in the Inflorescence of Celastrus Scandens.
20th

. Ann. Rep. of Missouri Bot. Gard. St.-Louis. 1909. H.

Harris, J. A. 58.11.57.
Variation in the number of seeds per pod in the broom,
Cytisus scoparius.

Amer. Natur. Vol. XLIII. 1909.

A Bimodal Variation Polygon in Syndesmon Thalictraides
and its Morphological Significance.

Amer. Natur. Vol. XLIV. New-York. 1910. H.

Harris, J. A. 58.11.5.

Correlation in the Inflorescence of Sanguinaria.
Biol. Centralb. Vol. XXX Leipzig. 1910. H. S.

Harris, J. A. 58:11.6.
On the relationship between the length of the pod and
fertility and the fecundity in Cercis.

Bot. Gaz. Chicago III 50 p. 117—127 1910. H.

Harris, J. A. 58.11.6.
On the Correlation between somatic Characters and Fertility

:

Illustrations from the Involucral Whore of Hibiscus
Biom. Vol. VIII Parts III and IV. 1912 S



nan is, J. A. 58.11.68.
A First study of the Influence of the starvation of the
ascendants upon the Characteristics of the Descendants.
I Amer. Nat. Vol. 46: p. 313 343. 1912. H.
II Amer. Nat. Vol. 46: p. 656-674. 1912. H.

Harris, J. A. 58.41.

On differential Mortality with Respect to seed Weight
occurring in Field culture of Phaseolus vulgaris.

Amer. Nat. Vol. 46: p. 512—525. 1912. H.

Harris, J. A. 58.11.471.
On the Relationship between the Bilateral Asymmetry of the
Unilocular Fruit and the Weight of the seed which it produces.
Science, N. S. Vol. 36: p. 414—415. 1912. H.

Harris, J. A. 58.11.6.1.

On the Relationship between Bilateral Asymmetry and
Fertility and Fecundity.

Archiv. Entwickelungsinech. Org. Bd. 35: p. 500-522. 1912.

Harris, J. A. 58.11.41.

The Size of the Seed planted and the Fertility of the Plant

produced.

Amer. Breed. Mag. Vol. 3: p. 293—295. 1912.

Harris, J. A. 58.11.41.
s nppli'montary Studies on the differential Mortality with
Respect to Seed Weight in the Germination of harden Beans.
Amer. Nat. Vol. 47: p. 683—700, 739-759. 1913. H.

WJ1 tno Ivelationship between the number of ( >vulu> into seeds.

Bull. Torr. Bot. Club Vol. 46: p. 447—455. 1913.

Harris, J. A. 58.11.91.

An Illustration of the Influence of Substratum Heterogeneity
upon Experimental Results.

Science, N. S. Vol. 38: p. 345—346. 1913. H.
LXXV 6".



Harris, J. A. 58.11.42.

A First Study of the Relationship between the Weight of the

Bean seed. Phaseolus vulgaris, and the Time required for

its Germination.

Plant World Vol. 16: p. 267—274. 1913. H.

Harris J. A. 58.11.41.

The Relationship between the Weight of the seed planted

and the Characheristics of the Plant produced.

Part I Biom. Vol. IX p. 11. 1913.

Part II Biom. Vol. X p. 73—84. 1914. S.

Harris, J. A. 58.11.14.

On the correlation between somatic characters and fertility.

Illustrations from Phaseolus vulgaris.

American Journal of Botany Vol. 1 1914 p. 398. H.

Harshberger, J. W. 58.11.2.

The limits of variation in Plants.

Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia Vol. LIII April 1901. H.

Heyer, A. 58.11.55.

Ueber die Langenvariation der Coniferennadeln.

Biom. Vol. VI 1908.—'09 S.

Heyer, A. 58.11.55.

Neue Untersuchungen iiber die Langenvariation der Conife-

Berichte der Schweiz. Bot. Gesells. Heft XX Berne 1911. H.

Heyer, A. 311.2:58.11.5.

Recherches de statistique sur la variability des feuilles

vegetatives de Prunus spinosa L.

Arch, des Sc. phys. et nat. Geneve Vol. XXII p. 367. S.

Helguero, F. de. 58.11.57.

Variazione del numero dei fiori ligulari del Bellis perennis.

Bull. Orto bot. Napoli. Tome II fas I. 1904.



Humbert E. P. 58.11.6.

A quantitative study of variation, natural and induced in

pure lines of Silence noctiflora.

Zts. indukt Abstain, und Vererbl. Berlin 4 p. 161—226 1911. H.

Die variabilitat der Oenothera Lamarckiana und das Problem.
der Mutation.

Zeitsch. f. Ind. Abst. und Vererbl. 1912 p. 89. H.

Iters on, G. van. 58.14.53.

-Matlntmatische und mikroskopisch-anatomische Studien fiber

Blattstellungen.

G. Fischer Jena 1907. S.

Srudien fiber Variation.

Arch. f. Entwickelungsmech. Bd. 24. 1907.

Klebs, G. 58.11.53.

Alterations in the Development and Forms of Plants as a

Result of Environment.

Croonian Lecture Proc. Roy. Soc. B. Vol. LXXXII London

JVonler, A. R. 58.11.68.

Potato Experiments and Studies at University Farm in 1909.

Minn. Agri. Expt. Stat., Bui. 118 p. 65—141. 1910.

Variation in the ray-flowers of some Compositae.

Botan. Mag. Tokyo. Vol. XXII p. 86- 90. 1908. H.



non Da, K. 58.11.5.

Ueber die individuelle Verschiedenheit in der Entwickelnng
einiger fortwachsenden Pflanzen rait besonderer Riichsicht

auf die Aussenbedingungen.

Jour, of Coll. of Sci. Imp. Univ. of Toyo. Vol. XXVII. 1909. H. 8.

LiH, T. G. 58.11.41.

The Relation of Size, Weight and Density of Kernel to

Germination in Wheat, kansas.

Agr. Expt. Stat. Circ. 11 p. 1-8. 1910.

Lodewijks J. A. 58.11.68.

Variation in the number of Rayflovvers in the White Daisy.

Amer. Natural. XXXII 1898.

Ludwig, F. 311.26:58.1.

Ueber Variationskurven und Variations-Aachen der Pflanzen.

Bot. Centralbl., Bd. LXIV, p. 1-8. 1895. H.

Ludwig, F. 311.26:58.5.

Weiteres iiber Fibonacci-Kurveu und die numerische Varia-
tion der gesammten Bliithenstaude der Kompositen.
Bot. Centralbl., Bd. LXVIII, p. 1. 1896. H.

Ludwig, F. 311.26:58.11.5.

Eine fiinfgipfelige Vuriutions-Kurve.

Ber. deutsch bot, Ges., Bd. XIV, p. 204—207. 1896. H.

Ludwig, F. 311.26:58.11.5.

Weiteres iiber Fibonaccicurven.
Bot. Centralbl., Bd. LXVIII, p. 1-8. 1896. H.

Ludwig, F. 58.11.5.

Das Gesetz der Variabilitat der Zahl der Zungenbltithen
von Chrysanthemum leucanthemum.
Mitth. des Thiir. bot. Vereins, N. F., Bd. X,p. 20-22. 1897.



Beitrag-e zur Phytarithmetik.

Bot. Centralbl. Bd. LXXI, p. 257-265. 1897. H.

Ludwig, F. 511:58.11.5.

Whtnigliche Bemerkungen iiber die Multipla der Fibonacci-

zahlen und die Coexistenz kleiner Bewegungen bei der

Variation der Pflanzen.

Bot. Centralbl., Bd. LXXI, p. 289-291. 1897. H.

Ludwig, F., 58.11.57.

Variationskurven von Lotus, Trifolium Medicago.

Deutsch. botan. Monatsch. Heft, 11, p. 294—296. i\
T
ov. 1897.

Ludwig, F. 58.11.5:519.9.

Die pflanzlichen Variationskurven und die Gauss'che Wahr-

scheinlichkeitscurve.

Bot. Centralbl., Bd. LXXIII, p. 241 -250. 1898. H.

Ludwig, F. 575.2.

Ein fuudamentaler Unterschied in der Variation bei Tier und

Pflanze (resume en francais).

Bot. Jaarb. XI 1899. H.

Macdougal, D. T., Vail, A. M., Stull, G. H. 58.11.57.

Mutations, variations and relationships of the Oenotheras.

Carnegie Inst, of Washington 1907. S.

Mac Leod, J. 58.1153.

Statistische beschouwingen omtrent de bevruchting der bloe-

men door de insecten met PI. I— III.

Bot. Jaarb. I 1899. H.

Mac Leod, J. 58.11.5.

Over de correlatie tusschen lengte en breedte van licht en

schaduwbladen bij den groenen en den bruinen beuk.

Haudl. IIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1898. H. L.

Mac Leod, J.
58.11.5.

Over de correlatie tusschen het aantal meeldraden en het

aantal stampers bij het Speenkruid Ficaria ranunculoides.

Botan. Jaarboek XI 1899. H.



— 86 —

Mac Leod, J. 58.11.5.

Over de verauderlijkheid van het aaatal raadbloemen en het

aantal schijfbloemen bij de Korenbloeinen (Centaurea Cyanus)

en over correlatieverschijnselen.

Handl. Illde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1899. H.

Mac Leod, J. 58.11.67.

Over de veranderlijkheid van het aantal stempelstralen bij

papaver.

Handl. IVde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1900. H.

Over de gevoelige periode van den invloed der voeding op

het aantal randbloemen bij de Korenbloem.

Handl. VIde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres 1902. H.

Mac Leod, J. and Burvenich, J. V. 58.11.43:— .35.5.

Over den invloed der levensvoorwaarden op het aantal rand-

bloemen bij Chrysanthemum carinatum en over de trappen

der veranderlijkheid.

Bot. Jaarb. XIII p. 70. 1907. H.

Mendel, Georg.
Versuche iiber Ptlanzenhybriden Zwei Abhandlungen (1866

und 1879) Herausgegeben von E. von Tschermak.

N°. ]-2l Ostwald's Klassiker der exakt. Wissensch.

1911. S.

Nieuwenhuis, von Uexkull Giildenhand M. 58.35.5.

Die Periodizitat in der Ausbildung der Strahlbluten bei den

Kompositen.

Rec. Trav. bot. Neerl. Vol. 8 p. 108—180. 1911. S. H.

Pearl, R. 58.11.41.

Variation in the number of seeds of the Lotus.

Amer. Natur. Vol. XL. 1906.



Some recent Studies on Variation and Correlation in Agri-

cultural Plants.

Amer. Natural. Vol. XLV. New-York. 1911.

Pearl, R. 58.11.57.

Variation and Differentiation in Ceratophyllum.

Carnegie Inst. Publications N°. 58. S.

Pearl, R. and Surface, F. M. 58.11.42

Experiments in breeding Sweet Corn. Mc.

Agr. Expl. Stat. Ann. Rpt. p. 249—307. 1910.

Pearson, K. 58.11.51.

On the sources of Apparent Polymorphism in Plants.

Biom. Vol. I, p. 304—306. April 1902. S.

Pearson, K. and Yule, G. U. 58.11.5:58.35.5.

Variation in Rayflowers of Chrysanthemum leucanthemum,

1133 heads gathered at Keswick during July, '95.

Biom Vol. J, p. 319, April 1902. S.

Pearson, K. (and others). 68.11.5.

Cooperative Investigations on Plants. I. On Inheritance in

the Shirley Poppy.

Biom., Vol. II, p. 56-100, Nov. S.

II Variation and Correlation in Lesser Celandine from Diverse

Localities.

Biom., Vol. II, p. 145—164 Febr. 1903. S.

Perriraz, J.
58.11.5.

Etude biologique et biometrique sur Narcissus angustifolius

Curtis.

Bull. Soc. Vaudoise Sc. nat. (5). Vol. XV N°. 165. 1902.

Perriraz, J.
58.11.5.

Etude biologique et biometrique de Primula vulgaris.

Bull. Soc. Vaudoise. Sc. Nat. (5j. Vol. XL1V N°. 164. 1908.



Porsch, Otto. 58.11.57.

Die deszendentztheoretische Bedeutung aprunghafter Bliiten-

variatiouen uud korrelativcr abandoning ffir die Orchidecnflora

Zeitschr. fur Indukt. Abstamm. und Vererb. Bd. I p. 69.

1908.

Freda, A. 58.11.57.

Variazione nuraerica dei fiori di Ranunculus Ficaria L.

Firenze Bull. Soc. bot. ital. p. 297—301. 1911.

Qua n to. 311:58.11.57.

Variationsstatistische Untersuchungen iiber den Bau der

Getreidearten uuter Zergrundelegung der Kollektivmasslehre.

Die landw.; Vorsucht-Stationon, p. 121-162. 1910.

Quctelet, A. Linster et Fritsch Ch. 58.11.46:11.47.

Sur les epoques comparers de la feuillaison et de la floraison

a FJruxelles a Stettin et a Vienne.

Bull, de 1'Acad. roy. de Belgique 2me Serie T. XIX N°. 4. S.

Raunkiaer, C. 311:58.11.57.

Statistisk Underogelse over Variationen i Bladstilling has

Koglerne of Rodgran (Picea excelta).

Kobenhavn Bot. Tidsskr. Vol. XXXI p. 121—126. 1911.

Koriuatioiisstatistiske riidorsiigelser paa Skagens Odde.

Botaniske Tidsskrift Vol. XXXIII p. 197. Kobenhavn 1913.

Reinohe, F. 58.11.5.

Die Variation im Andn'iccum der Stellaria media Cyr.

Bot. Zeitung Vol. LXI. 1903. H.

Reitsma, J. F. 58.11.5.

Correlatieve Variabiliteit by Planten.

Diss. Amsterdam p 89. 1907.
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ftietz, H. L. and Smith, L. H. 68.11.6.

On the Measurement of Correlation with special Reference to

some Characters of Indian Corn. III.

Agr. Expt. Stat. Bui. 148, p. 291—316. 1910.

Roberts, H. F. 58.11.4.

Breeding for Type of Kernel in Wheat.

Kansas Agr. Expl. Stat. Bui. 170, p. 99—138. 1910.

Roberts, H. F.

A. Quantitative Method for the Determination of Hardness

in Wheat.

Kansas Agr. Expt. Stat. Bui. 167, p. 371—390. 1910.

On a discontinuous variation occurring in Biscutella hu-v

Proc. Roy. Soc. London Vol. LXI1 1897. H. S.

Schroter, C. und Voqler, P.

Variationsstatistische Untersuchungen an Fragilariacroton

Vierteljahresschr. naturf. Gesellsch. Zurich 1901.

Die Fehlerwahrscheinlichkeitstheoric fiir die Prax

Versuchtstationen.

Die landw. Vers. Stat. Bd. LXX p. 161—180. 1909.

Beitrage zur Entwickelu

bliite (
I

'romotionsarbeit).

Beih. Bot. Centralbl. Bd.

Variationsstatistische Untersuchungen an Aconitum Xapell

Zeits. f. Ind. Abst. and Vererb. Bd. X 1913 p. 242. H.

and Correlation in Thyone

280—307. 1914. H.
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Shaw, J. K. 58.11.5.

Variation in apples.

Twenty-second. Ann. Kpt. Mass. Agr. Expt. Stat. Part. I,

p. 194—213. 1910.

Shull, G. H. 58.11.55.

Hybridization Methods in Corn Breeding.

Amer. Breeder's Mag. Vol. I. p. 98-107. 1900.

Shull, G. H. 311:58.11.5.

A quantitative Study of variation in the Bracts. Eays and
Disk Florets of Aster shortii Hook, Aster novae angleae L.
Aster puniccus L. and Aster prenanthoiides Muhl. from
yellow springs, Ohio.

Amer. Nat. Vol. XXXVI 1902. H.

Shall, G. H. 58.11.55.

s hull, G. H. 58.11.68.

Color Inheritance in Lychnis Dioica. L.

Amer. Natur. Vol. XLIV. New-York 1910. H.

Shull, G. H. 58.11.58.

The Genotypes of Maize.

Amer. Natur. Vol. XLV. New-York 1911. H.

Shull, G. H. 58.11.62.

Reversible Sex-mutants in Lychnis Dioica.

Bot. Gaz. Vol. LII. Chicago 1911. H.

Shull, G. H. 58.11.68.

Sex- Limited inheritance in Lychnis Dioica L.
Zeits. f. Ind. Abst. und Vererb. 1914. Bd. XII p. 265. H.

Shull, G. H. 58 .n .5.
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suchungen des Deutschen Seefischerei Voreines nach interna-

tionalen Vereinbarungen.

Die BeU'iliinuig Deutschlands an der internationalen Meervs-

forschung 1908.
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Heincke, F. 59.11.5:59.75.

Die variataten ties Herings.

Jahresb. Koniin. Wiss. Uuters. deutsch. Meere.

I 4 bis 6 Jahrg. 1876- '78.

II 7 bis 10 Jahrg. 1879—1883.

Heincke, F. 59.75.

Die Gobiidae und Syngnathidae der Ostsec nubst biologischen

Bemerkungen.

Arch. f. Naturgesch. 16 .lahrg. Heft 3. 1880. S.

Heincke, F. 59.11.5:59.76.

Variability und Bastardbildung bei Cyprinoiden.

Kestsehr. 70 Geburtst. Wild. Leuckart's Deigzig. 1892.

Heincke F. 59.75.

Natiiru'escliiclirij des Herings I Die LokaH'ormen und die

Wanderungen des Herings in den Europaischen Meeren.

Abh. d. Seef. Ver. Bd. II p. CXXXVI— 128. 1898.

Untersungen uber Stichlinge Ga
Ofvers Kgl. Vet. Ak. Fdrhandl. Stockholm N°. 6. 1889. 8.

Heincke, F. und Ehrenhaam, E. 59.13 : 59.75.

Eier und Larven der deutschen Bucht II Die Bestimmung der

Seliuimmeuden Fischeier und die Methodik der Eimessungen.

Wiss. Meeresunt. Ill Abt. Helgoland, p. 127—332. 1900.

Hen king, H. 311:59.75.

Die Statistik der deutschen Schollcn-fischorei im Nordseege-

biet. Mit einein Beitrag von Dr. A. Eucken: Ueber die

Miit Ik .-matisehe Behandlung der deutschen Statistik der

Schollen-fischerei. 1911.

Hjort, Johan en Lea, Einar. 59.75.

Soineresultsof the International Herriug-Iiivestiii-ations 1907-11.

Public, de Circ. N°. 61. S. H. f.

Hjort, Johan. 59.75.

Report regarding the Herring.

Rapports ct Proces-Verbaux. Vol. XII. 1909. f.



Report on Herring-Investigations until January 1910.

Public, de Circ. N°. 53. S. H. f.

Hjort, Job. an. 63.922.

Fluctuations in the great fisheries of northeren Europe.

Eapp. et Proc. verb. Vol. XX April 1914. S. f.

Hoek, P. P. C, 311:59.75.

Do Statistische Methode en do „elftjes en fintjes."

Handel VIde Nat. Gen. Congres. 1897. H.

Hoek, P. P. C. 59.75.

Xeuere Laohs- und Maifisch-Studien.

Tijdschrift Ned. Dierk. Ver. Vol. VI p. 156—242. 1899. H. S.

Jo h an sen, A. C. 63.922.

Bericht iiber die danischen Untersuchungen iiber die Schollen-

fischerei unci den Schollen Bestand in der ostlichcn Nordsee,

dem Skagerak und dem nordlichen Kattegat.

Medd. Kom. Havnonders. Fisk. III. 1910.

Johnstone, J. 59-75.

Report on Plaice Measurements made during the Year 1912

21'* Rep. Lancashire Sea-fish Lab. 192.

Trans. Liverpool biol. Soc. Vol. 27. 1913.

Jordan, D. St. 59.13.9:59.75.

Relation of Temperature to Vertebrae among Fishes.

Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. XIV 1891. H.

Rassen Unterschungen an Nordsee-Schollen.

Wiss. Meeresunt. Abt. Helgoland N. F. Bd. 10. 1913
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Kellicott, William E. 59.11.8:59.75.

The growth of the Brain and Viscera in the Smooth dog-fish

(Mustelus Canis.)

Amer. Journ. of Anat. Vol. 8 p. 319. 1908.

Kyle, H. M. 59.75.

Contributions towards the Natural History of the Plaice (PL

platessa. L.)

!,Vp. Fish. Board. Schotl. Vol. XVII. 1900. f.

Lea, Einar. 59.11.34:59,75.

A study on the growth of Herrings.

Public, do Circ. No. 61. H. S. f.

Lea, Einar.
(

50.75

On the methods used in Herrinir-lnvestiLrations Bart of Keport

on Herring-Investigations until January 1910 by Johan Hjokt.

Publ. de Circonst. N°. 53. 1910. H. S. f.

Ljungman, Axel. Kilh. 59.75.

Om sillens och skarpsillens racer mod sorskild hangsvn till

Sveriges Vestkust.

Tidsckr. f. Kiskeri. Kobenhavn. 1881.

Ichthyologische Notizen.

Bihangh til K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. XVIlf afd. IV

X". 2. 1893. S.

Loanberg, B. 59.11.5:59.7.

On the Occurence of Cottus quadricornis in Lake Malaren

and its \arialion according to Natural Conditions.

Bull. GeoL Inst. Qpsala Bd. VI p. 85—91. 1905.

Matthews, J. Duncan. 59.11.5:59.7.

Report as to Variety among the Herrings of the Scottish. Coasts.

Part I 4th
. Ann. Pep. Fish. Board for Scotl. IV. 1886.

Report as to Vai iety anion- the Herrings of the Scottish. Coas

Part. II 5 th
. Ann. Rep. Fish. Board of Scotl. VIII. 1887.



Die Fische der Ostsee.

Jahresb. der Koinm. zur d. deutschen Meere. Kiel VII—IX

p. 197—296. 1883.

MoeDkhaus, W. J. 59.11.6:69.75.

Variation of North-American Fishes.

I Etheostoma caprodes.

Amer. Natural. Vol. 28 N°. 332. 1894.

II Etheostoma caprodes in Turkey Lake aud Tippecanoe Lake.

Proc. Ind. Acad. Sc. N°. 5. 1895. H.

Moenkhaus, W. J. 59.11.5:59.75.

Material for the study of the variation of Kilioo>toma caprodes

and Etheostoma nigrum.

Proc. Ind. Ac. Sc. 1897. H.

Petersen, C. G. J o h. 59.15:59.75.

The Biology of the Cod in the Danish Seas.

Rep. Dan. Biol. Stat. XI. 1902.

Punnet, R. C. 59.11.5:59.74.

On the Composition and Variations of the Pelvic Plexus in

Acanthias vulgaris.

Proc. Roy. Soc. Vol. 69 p. 2. 1901. S. H.

Pun not, R. C. 59.75.

Redeke, H. C. 311:59.11.5:59.7.

Variationsstatistische Untersuchungen uber Fischrassen.

Zool. Centralbl. Vol. IX. 1902.

Redeke, H. C. 311:59.57.

Sprot in de Haven van Nieuwediep en de Heincke'sche

Methode.

Meded. over Visschery. Dl. VII. 1900.



Red eke, H. C. 63.922.

Rapport over onderzookiniren brtreHVnde de visscherij in de

Zuiderzee, ingesteld in de jaren 1905—1906. 's Gravenhage.

1907.

Red eke, H. C. 63.922.

Vorschlag betreffs eines Berichts tiber die Frage, ob in dor

Nordsee verschiedene Rassen der Scbolle vorkomraon und

eventuell, welches ihre Verbreituug ist (auch english.)

Rapp. et Proc. Verb. Vol. VII. 1907. S. f.

Red eke, H. C. 59.75.

Ueber den Sprott und die Sprott-fischerei in Holland.

Mitt, deutsch. Seef. Verb. p. 158—183. 1910. H.

Schneider, Guido. 59.1 1.39 : 59.75.

Ueber die Altersbestimmung bei Heringen nach den Zuwachs-
zonen der Schuppen.

Svenska Hydrograf-biologiska Kom. Skrifter, 1910.

Samter, M. 578.62:59.75.

Das raessen toter und lebender Fische fur systematische und
biologische nntersuchungen.

Arch. f. Hydrobiol. u Planktonkunde, Bd. II. 1906.

Shann, E d w.

Some Notes on

Gobius minutus.

Ann. Mag. Nat. Hist Ser. VII Vol. 5 N°. 27. H.

Smitt, F. A. 59.75.

Om sillrasernas betydelse.

Bihang til K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. XIV—IV 12.

Note sur la variation chez les Trigles des cotes de la France.
Mem. Soc. Nation. Sc. Nat. Math. Cherbourg. Ser 3 T. 2

(T. 22.) 1879.



Material for the study of the variation of Pimephales notatus,

Rafin in Turkey Lake and in Shoe and Tippecanae Lakes.

Proc. Indiana Ac. Sc. 1899. H.

Williamson, H. C h. 59.75(4).

A short resume of the researches into the European Races

of Herrings and the Method of Investigation.

Fisheries of Scotland Scient. Invest. 1914. N°. 1. f.

Williamson, H. C h. 59.75.

On the herrings of the Clyde and other districts.

27 th
. Ann. Rep. of the fish. Board for Scotland. Bd. III.

Williamson, H. C h. 59.75.

On the Mackerel of the East and West Coast of Scotland.

Report Scottish Fisheries Board Vol. XVIII. 1900. f.

Et Bidrag til Oplysning om Sundets Silderacer.

Nordisk, Tidskr. f. Fisk. Dl. Ill p. 1—19. 1876.

A Graphic Method of Correlating Ims.1i

Distribution.

Amer. Nat ^4ol. XLI. 1907.



I N S E C T A.

Adams, C. C. 59.57i

Variation in lo.

Proc. Amer. Assoc, for the Adv. of Sc. Vol. XLIX. 1900.

Further Experiments on the Cross-breeding of two Races of

the Moth x\cidalia Virgularia.

Proc. Roy. Soc. B. Vol. LXXXV. London 1912. S. H.

Bachmetjew, P. 59.57.8.

Uebcr die Anzahl der Augen auf der Unterseite der Hinter-
fliigel von Epinephele jurtina L.

Allgemeine Zeitschr. fur Entomologie VIII. 1903.

Bachmetjew, P. 79.57.7.

Aualytisch-statistische Untersuchungen uber die Anzahl der
Fliigelhaken bei Bienen.

Zeitschr. Wiss. Zool. 1909 heft 1. S.

Brindley, H. H. 59.57.2.
The proportions of the Sexes of Forticula auricularia in the
Scilly Isles, and notes on its breeding habits.

Proc. Cambridge Philosoph. Soc. Vol. XVII p 326—339
1914. S.

Carpenter, G. D. H.

The Inheritance of small

dardanus.

Trans. Entom. Soc. London. Heft 4. p. 656—66 2 Tafeln
1913.

Cesnola. A. P. di

Prelim

religiosa.

Biom. Vol. Ill 1904.



Cramp ton, H. Edw. 59.5

Experimental and Statistical Studies upon Lepidopt<

I Variation and Elimination in Philosamia cynthia.

Biom. Vol. III. 1904 S.

Federley, H. 59.5'

Vererbungsstudien an der Lepidopteren-Gattung Pygaei

Arch. f. Rassen- in Gesells. Biol. Bd. VIII. Leipzig- 1!)U.

Field, W. L. W. 59.5

A contribution to the study of individual variation in

wings of Lepidoptera.

Proc. Amer. Ac. Arts and So. Vol. XXX III. L898. H.

Johnson. R. H. 59.5'

Determinate Evolution in the Color Patterns of the Lady Beet

Carnegie Inst. Washington. Publ. N°. 122. 1910. S.

Kellogg, V. L. 59.1

Is there derterminate variation?

Science N. S. Vol. XXIV. 1906.

Knab, Fr. :> ;, -~><

Colour varieties of Locustidae.

Science I Nov. 1907.

Kribs, H. G. 69.61

Note on the Relative Variability of the Sexes in rural

auratus L.

Biom. Vol. VI. 1908— '09. S.

Clypeal Markings of Queen

Biom. Vol. X Nov. 1914. £

Liff, Joseph.
Data on a peculiar mendeli;

Amur. Nat. Febr. 1915 p.



Luzt, F. E. 59.57.

Experiments with Drosophila ampi'Iophilaconcerning Evolution.

Carnegie Inst. Washington. Publ. N°. 143. 1911. S.

Lutz, F. E. 59.57.2.

The variation and correlation of the taxonomic charachers

of Gryllus.

Carnegie Inst. Washington. Publ. N°. 101. 1908. S.

Mayer, A. Q. 59.57.8.

Effects of natural selection and race tendency upon the

colorpatterns in Lepidoptera.

Science Bulletin Museum Brooklyn Inst. Arts and Sc. Vol. I.

1902.

Meissner, Otto. 59.57.6.

Statistische Untersuchungen iiber Fiirbungsvariationen bei

Coleopteren.

Zeits. Wiss. Insektenbiol. Bd. 4 p. 339—342 (1907) p. 468—469

(1908). H.

Meunier, F. 59.57.2.

L'asymetrie frequente des elytres de Blattidae du terrain

houiller de Commentry (allier) et la phylogenie des groupes.

C. R. Acad. Sc. Paris. T. 156 p. 493—496. 1913. H. S.

Moenkhaus, W. J. 59.57.

The effects of Inbreeding and Selection on the Fertility, Vigor

an Sexratio of Drosophila ampelophila.

Jour, of Morph. Vol. XXII. Philadelphia. 1911.

Prout, L. B. and B
On the cross-breeding

virgularia.

Proc. Roy. Soc. London. B. Vol. LXXXI. 1909. S.

Przibram, H. and Megusar, F. 59.57.2.

Wachstumsmessungen an Sphodromantis bioculata Burm.

I. Lange und Masse.

Arch. f. Entwicklungsm. Bd. 34 Heft 4 p. 680—741. 1912.



Roques, M. X. 59.57.

Hecherches bioinrrriques sur rintluciico tin Kt'giine aliinoiitaiiv

chez un insecte, Limnophilus flavicornis

C. R. Ass. frang. avanc. Sc. 40me Sess. 1912 Notes et memoires

T. I p. 566-578.

Schtscherbakow, Th. S. 59.57.2.

Zur Frage vom viergliederingen Tarsus dor Bbmidae uml

der Regeneration der Fiisse derselben.

Biom. Vol. VI. 1908—'09. S.

Swellcngreber, N. H. 59.57.

Ueber Zahl der Flohe bei Ratten Ost-Javas und Bedeutung

von Flohe— und Pestkurven.

Zeitschr. f. Hyg. und Infektionskr. Bd. XXIX Heft. 3.

1915. L.

Thompson, B. Y.; Bell, Julia and Pearson, K. 59.57.7.

A Second Cooperative Study of Vespa Vulgaris. I'oniparison

of Queens of a Single Nest and Queens of a General Population.

Biom. Vol. VI [ p. 48. 1910. S

To thill, J. A. 59.57.7.

A study in variation in the N. A. Greenbottlc Flies. H.

Some Statistical Observations on Termites, mainly based (

the work of the late Mr. G. L). Haviland.

Biom. Vol. VI. 1908— '09. S.

Wright, Alex; Lee, Alice and Pearson, K. 59 57.

A Cooperative Study of Queens, Drones and Workers i

Vespa Vulgaris.

Biom. Vol. V. 1906 -'07. S.



MYRIAPODA.

iams, S. R.

Variation in Lithobius forficatus.

Nat. Vol. XXXVII. p. 299 312. 1903.



CRUSTACEA.
Boas, J. E. V. 59.53.

Ueber den ungleichen Entwickelungsgang der Salz — und

Siisswasserform von Palaemonetes varians.

Zool. Jahrb. Syst. Bd. VI. 1889.

Brozek, A. 59.53.

Ueber die Variabilitat und Localformen bei Palaemonetes

varians Leach aus vier verschiedenen Localitiiten.

Sitzungsber. Kgl. bohm. Gcs. Wiss. II Classe Prag p. 1—27.

1907. H.

Brozek, A. 59.53.

Variabilitat bei Palaemonetes varians.

Sitzb. Kgl. bohm. Ges. Wiss. Prag. 1909. H.

Claw son, A B. 59.53.

Some Results of a Study of Correlation in the Crayfish.

Seventh. Rep. Mich. Acad. Sc. p. 103—108. 1905.

Duncker, G. 59.53.

Ueber asymmetrie bei Gelasimus pugilator Latr.

Biom. Vol. II June 1903. S.

Had ley, P. B. 59.53.

Regarding the Rate of Growth of the American Lobster.

Thirty-Sixth. Ann. Rep. Comm. Inland Fisheries of Rhode

fshunl. Special Paper N°. 24. p. 153-235. Pis. XXVI-XXXVil

and XL. 1906.

Pearl, R. and Clawson, A. B. 59.53.

Variation and correlation in the crayfish.

Carnegie Inst. Washington. Publ. X°. 64. 1907. S.

Schuster, E. H. J.
69 -53 -

Variation in Eupagurus prideaux Heller.

Biom. Vol. II p. 191—210. Febr. 1903. S.

Thompson, H. &9.S3.

On Correlations of Certain External Parts of Paloemon serratus.

Proc. Roy. Soc. London Vol. LV, p. 234—240. 1894. S.



warren, u. 59.53.

Variation in Portunus depurator.

Proc. Roy. 80c. Loudon. Vol. 60 N°. 362. 1896. S.

Warren, E. 59.53.

A Preliminary Attempt to ascertain the relationship between
the Size of Cell and the Size of Body in Daphnia Magna
Strauss.

Biom. Vol. II June 1903. S.

Wel don, W. F. R. 59.53.

The Variations occurring in certain Decapod Crustacea.

I Crangon Vulgaris.

Proc. Roy. Soc. London. Vol. XLVIi p. 445—453. 1890. S.

Wel don, W. F. R. 59.53.

Certain Correlated Variations in Crangon Vulgaris.

Proc. Roy. Soc. London. Vol. LI p. 2—21. 1892. S.

Wel don, W. F. R.

Palaemonetes varians in Plymonth.
Jour. Marine Biol. Assoc. U. K. N. S. Vol. I, p. 459

Weldon, W. F. R.

On certain correlated variations in Carcinus maenas.
Proc. Roy. Soc. London. Vol. 54 N°. 328, 1893. S.

Weldon, W. F. R,

Report of the committee for conducting statistical Inquiries
into the measurable Characteristics of Plants and Animals.
Part I An attempt to measure the Death-rate due to selective
destruction of Carcinus maenas with respect to a particular

59.53.

59.53.

Roy. Soc. London. Vol. LVII. I.S95.

1 e r k e h, n. jn.
g9 53

Astndyofvans.tinni.ithr.F'iddler-crahf.'olsisi.MuspuifilatorLatr.

Proc. Amer. Acad. Art. and Sc. Vol. XXXVI 1901 S H



ROTATORIA.

Ueber den polymorphism us von Anuraea aculeata Ehrbg.

Int. Rev. Hydrobiol. und Hydrogr. Jahr I p. 623-675. f.

Shu 11, A. F. 59.8.

Studies in the Life Cycle of Hydatina Senta. I Artificial

Control of the Transition from the Parthenogenetic to the

Sexual Method of Reproduction.

Journ. of Expr. Zool. Vol. VIII. Baltimore 1910.

Whitney, D. 1). &9-8.

The Effects of Alcohol not inherited in Hydatina Senta.

Amer. Natur. Vol. XLVI. New-York 1912. H.

Whitney, D. D. 59.8.

The Influence of External Conditions upon the Life Cycle

of Hydatina Senta.

Science, Vol. XXXII. New-York 1910. H.

Whitney, I). I). 59:8.

Reinvigoration produced by Cross—Fertilization in Hydatina

Senta.

Journ. Exp. Zool. Vol. XI f. Baltimore 1912.



W O R M E N.

Michael, E. 59.51.35.

Sagitta californica n. sp. from the Han Diego region. Including

remarks oa its variation and distribution.

Univers. of California. Publ. in Zool. Vol. XI N°. 5 June

1913. S. H.

Pearl, R. and Fuller, W. N. 59.51.

Variation and Correlation in the Earthworm.

Biom. Vol. IV p. 213. 1906. S.



MOLLUSC A.

Baker, F. C. 59.4 1.

Rib variation in Cardium.

Amer. Nat. Vol. XXXVII. 1903.

Bate son, W. 59.4 1.

On some variations of Cardium edule apparently correlaird

to the conditions of Life.

Phil. Trans, of the Roy. Soc. of Lond. B. 1889. S.

Bigelow, R. P. and Rath bun E. P. 59.4.3.

On the Shell of Littorina littorea us Material for the Study

Zool. Bull. Vol. I. 1898.

Cesnola, A. P. d i.

Natural Select

Biom. Vol. V. 1906 -'07.

Some effects of environment ou the Growth

columella Say.

Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia Vol. LX. 19<

Cummnns, E. R. and Mauck, A. V.

A quantitative study of variation in the Fossi]

Platystrophia lynse.

Amer. Journ. of Sc. Vol. XIV. July. 1902.

Dapenport, C. B.

On the variation of the Shell of Pecten irradia

from Long- Island.

Amer. Xat. Vol. XXXIV. 1900. Nov.



A comparison of the variability of sonic Poctens from the

East and West Coast of the Un. States.

Mark Anniversary Volume. 1903.

Davenport, C. B. 59.4.1.

Quantitative studies in the evolution of Pecten.

HI Comparison of Pecten opercularis from three localities of

the British. Isles.

Proc. Amer. Acad. Arts, and Sc. Vol. XXX IX. Nov. 1903.

Dim on, A b. Camp. 59.4.3.

Quantitave study of the effect of environment upon forms of

Nassa obsolel.a and Nassa trivittala from ( 'old Spring Harbor

Long Island.

Biom. Vol. II 1902. Nov. S.

Duncker, G. 59.4.3.

Bemerkung zu dem Aufsatz von H. C. Bumpus the variations

and mutations of the introduced Littorina.

Biol. Centralbl. Vol. XVII. 1898. H. S.

Glaser, 0. C. 59.51.

Statistical study of Mitosis and Amitosis in the Entoderm of

Fasciolaria tulipa, var. distans.

Biol. Bullet. Vol. XIV. 1908.

Biom. I Aug. 1902. S.

Howe, J. L. 5943
Variation in the Shell of Helix nemoralis in the Lexington
Va Colony.

Amer. Nat. Vol. XXXII Dec. 1898.



Verzeiclmis dor von Herrn E. C. Abbndanon in Celebes

gesammelteu Siisswasser— Mollusken.

Bijdragen tot de Dierkunde 19de Aflevring- 1913 p. 217. 11.

A study of variation in the number of Grooves upon the

Shells of Pecten irradians Lam.

Science N. F. XII. 1900.

Wast eels en Mac Leod. 59.4.3.

Over de veranderlijkheid van het aantal ribben bij Scalaria

Handl. v.h. Vde Vlaamsch Nat. en Gen. Congres. 1901. H.

Weld on, W. F. R. 59.4.3.

Note on a Race of Clausilia itala (von Martens).

Biom. Vol. III. 1904. S.

A First study of na

(Montagu).

Biom. Vol. I. 1901. S.



B R Y O Z O A.

Davenport, C. B. 59.47.

On the variation of Statoblasts of Pectinatella magnifica

from Lake Michigan at Chicago.

Anier. Natural. Vol. XXXIV. 1900.

Henchman, Annie and Davenport, C. B. 59.47.

Clonal Variation in Pectinatella.

Amer. Natural. Vol. XLVII p. 361—371. 1913. H.

Pearson, K. 59.47.

Statoblasts of Pectinatella magnifica.

Biom. Vol. I p. 128 Oct. 1901. S.



ECHINODERMA.

On the number of rays

Bermuda.

Amer. Natural. Vol. XL—IX Jan. 1915. H.

Davenport, G. C. 59.39.

Variation in the Madreporic Body and Stone of Canal of

Asterias vulgaris.

Science N. S. Vol. XIII. 1901.

Edwards, Ch. L. 59.39.

Variation, Developement and Growth in Holothuria floridana

Pourtales.

Biom. Vol. VI. 1908-1909. S.

Mac Intosh D. C. 59.39.

Meristic variation in the Common Sun Star, Solaster papposus.

Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh Vol. 17. 1907.

Tennent, D. H. 59.39.

Variation in Echinoid plutei.

Journ. Exp. Zool. Vol. IX p. 657—714 Taf. 8. 1910.

Tennent, D. H. 59.39.

The Dominence of Maternal or of Paternal Characters in

Echinoderm Hybrids.

Arch. f. Entwicklungsni. Bd. XXIV. Leipzig 1910.

Tennent, D. H. 59.39.

The correlation between Chromosomes and particular Characters

in Hybrid Echinoid larvae.

Amer. Natural. 1912. H.

Walter, H. E. 59.39.

Variations in Urosalpinx.

Amer. Nat. Vol. XLIV p. 577—594 3 Fig. 12 Taf. 1910. H.



COELENTERATA.

Agassiz, A. and Woodworth, W. M. M. 59.33.

Some variations in the genus Eucope.

Bull. Mus. Compar Zool. Vol. XXX. 1896.

Ballowitz, E. 59.33.

Ueber Hypomerie und Hy])onuerie hoi Amelia aurita.

Arch. f. Eutw. Mech. der Organismen Bd. Vllf. 1899.

Browne, E. C. 59.33.

On the variation of the Tentaculocysts of Aurelia aurita.

Quart. Journ. Micros. Soc. Vol. XXXVII. 1895. S.

Hargitt, C. W. 59.33.

Variation among Hydromedusae.

Biol. Bull. Vol. II. 1901.

Hargitt, C. W. 59.33.

Variation anumir Srypliomedusae.

Jour. Kxper. Zool. Vol. II. p. 547— 584. PL I. 1905.

Mayer, A. G. 59.33.

The variations of a newly arisen Species of Medusa.

Science Bulletin Museum Brooklijn Inst. Arts and Sc. Vol.1.



U. L. 59.33.
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Nieuwe banen in de Vetindustrie

DOOR

Dr. H. W. WOUDSTRA. i)

De organischc chemie heeft in de 19 e ccuw een drictal

groote problemen tot oplossing trachten to brengen. Zc is

daarin grootendoels reeds geslaagd en, wat het oudste dezer

drie betreft, zoo goed als geheel.

Deze drie vraa^stukken betreffen stoffen, die voor den mensch
niet alleen onmisbaar, maar zonder welke men zich geen

leven denken kan. Het zijn de vetten, de koolhydraten en de

eiwitstoffen.

Wat de eerste betreft, kan men zeggen, dat hunne samen-

stelling tegenwoordig volledig bekend is, al blijt'r or natuurlijk,

naarmate onze kennis zich uitbreidt, ruim veld voor nieuw

onderzoek over. Aan Chevreul, Berthelot en Wurtz komt
de eer toe de constitute der vetten omstreeks het begin

der I9 e eeuw te hebben vastgesteld, na eene reeks van

jarenlange onderzoekingen, die terecht klassiek mogen worden

genoemd. De Iwolliydraten, welke naam nog steeds herinnert

aan den tijd, waarin men omtrent hun samenstelling alle

inzicht miste, werden door Fittig (1871), Kiliani (1885-
1887) en vooral Emil Fischer het eerst met succes bestudeerd.

Slechts de eiwitstoffen in hunne groote veelzgdigheid

vormen nog steeds een groep van zoer ingewikkcldo. nioeilijk

to l>earbeid(Mi vrrbindhiireu. Wei hebben in de laatste 25 jaren

talrijke onderzoekingen plaats gehad en ziju vele belangnjke

feiten vastgesteld. Maar het is nog niet gelukt synthetisch

eiwit te maken en van het atoomgebouw, waaruit het eiwit-

molecule bestaat kent men nog niet zoo heel vcel meer

') Naar een voordracht 27 Sept. 1915 gehouden.
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dan den buitenkant en de meest uitspringende hoeken. Hoe

het er van binnen in dit atoomgebouvv uitziet is nog slechts

to gissen.

De kolloi'dcheniie heeft in het eiwitprobleem nieuwe wegon

gewezen, die wel is waar niet naar de chemische constitutie

als einddoel voeren maar voor de zuiver chemische zijde

belangrijke perspectieven openen.

Keeren we thans terug tot de vetten.

Vetten zijn natunrprodukten ; wel heeft men vele der

bestanddeelen der vetten synthetisch kunnon beroiden, maar

een bepaald vet, bijvoorbeeld varkensvet heeft men nog

ni miner synthetisch nit de elemonten opgebouvvd. De natuur

voert deze synthese voor den mensch nit en doze kan dit

tot nu toe niet economischer.

Vetten zijn steeds mengsels van stoffeu, die men ontstaan

kan denkcn uit glycerine en ecnbasische zuren met meestal

hoog koolstofgehalte, door wateruittreding. Glycerine is cen

zoogen. driewaardige alcohol en produkten uit alcohol en zuur

onder water verlies on en esters.

Vetten zijn dus mengsels van esters van glycerine en zooge-

naamde vetzuren. De oudhollandsche en zeer leerzame naam
oliezoet voor glycerine herhmert aan deze samenstelling en

zegt ons, dat glycerine zoet smaakt.

Een sy^tematische indeeling der vetten is geen gemak-
kelijke taak. Men spreekt gewoonlijk van vetten en olien,

met de laatste dc bij gewoue te-mperatuur vloeibare bedoelende.

Do vvillekeurigheid dezer indeeling springt in het oog; ze

heeft zich echter eenmaal ingeburgerd. De vloeibare vetten

of olien onderscheidt men in drogende, half drogende en niet

drogende.

De eerste worden, aan de lucht blootgesteld, tot een

doorschijnende harde massa, de laatste blijven onveranderd.

Maar ook hier geldt de spreuk „Natura nun facit saltum".

Scherp is de onderscheiding niet.

Toch schijnt de natuur in een opzicht een scherpe lijn te

hebben getrokken. Alle plantaardige olien en vetten bevatten



een alkohol het phytosterin C27 H460, terwijl do dierlijke

vetten het cholesterin een isoineer van het phytosterin

blijken te bevatten.

Deze stoffen, in soms zeer geringe hoeveelheid aanwezrig,

blijven naast enkele andere over, wanneer men alle esters

in de vetten heeft verzeept. Men vindt ze dus in het

zoogenaamde onverzeepbare. Na zuivering door omkrystal-

lisatie leert een smeltpuntbepaling of phytosterin, dan wel

cholesterin aanwezig is. Scherper wordt de diagnose, indien

men de alcohol in het acetaat omzet.

De tegenwoordig gangbare indeeling der vetten is dus deze:

Men onderscheidt : olien en vetten. Elk dezer deelt men
in in dierlijke en plantaardige.

De dierlijke olien onderscheidt men in die van zee- en

landdieren. De plantaardige olien deelt men in in drogende.

halfdrogende en niet drogende.

De dierlijke vaste vetten onderscheidt men weder in

drogende en met drogende.

Het winnen der dierlijke vetten is een vrij eenvoudig

procede, dat neerkomt op het uitsmelten uit de vliczen of

kanen. Dit geschiedt in vele gevallen onder stoomdruk

zooals bijv. bij de verschillende vischolien en traansoorten.

Daar de industrie dezer laatste oliesoorten sinds de invoering

der stoomkracht op de meeste schepen zeer is uitgebreid, is

de produktie verlioogd. Bovendien geschiedt de bereiding

en zuivering dezer olien met nicer zorg. Een belangrijko

factor hierbij is het feit, dat de lading der oliebevattende

visschen korter onderweg is. Gingen vroeger de visschen

veelal in ontbinding over en verkreeg men onwelriekende

sterk verontreinigde olien, thans is dit niet meer in die mate

het geval. Ook wordt voor betere scheiding der verschillende

oliesoorten zorg gedragen.

De bereiding der olien uit zaden en vruchten berustte en

berust nog ten deele op uitkoken met water en afscheppen

der olio. Soms laat men de vruchten eene rotting ondergaan

om de olie zich te doen afscheiden of om den wand der
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cellen, die de olie bevatten te doen vergaan (olijfolie). In het

algemeen kan men zeggen, hoe minder mechanische middelen

of verhooging van temperatuur of chemische middelen zijn

aangewend des te zuiverder en des te hooger in prijs is

de verkregen olie.

Maar de groote behoefte aan olien heeft al zeer vroeg de

mechanische methode van uitpersen en later de chemische

van extraheeren doen toepassen. In de eerste plaats komen
daarvoor die zaden in aanmerking, waar uitkoken met water

en dergelijke middelen geen noemenswaardige hoeveelheid

olie oplevert. Uitpersen geschiedt door de fijn gemalen

zaden in wigpersen (olie slaan) of, zooals tegenwoordigmeestal

geschiedt, u rsen aan sterken druk te onder-

werpen. De eerste koude persing levert het zuiverste, de

daarop volgende warme persing een minder zuiver produkt.

Extractie der perskoeken zal men toepassen al naar lokale

omstandigheden. De zoo gewonnen olien zijn alleen voor

zeepziederijen en technische doeleinden geschikt. Extraheeren

geschiedt met verschillende vloeistoffen zoovvel koud als

warm. Tot voor korten tijd waren uitsluitend benzine, petro-

leumaether en zwavelkoolstof in gebruik. Deze vloeistoffen

zijn in hooge mate brandbaar en de dampen van de laatste

zijn vergiftig. Dat brengt mee een hooge verzekeringspremie

voor de extractie-installatie. In den laatsten tijd worden
echter niet brandbare, extractiemiddelen aanbevolen, zooals

tetrachloorkoolstof en di— , tri -, en tetrachlooraethyleen en

ook gebruikt. De hoogere aanschaffingskosten schijnen op

te wegen tegen de verlaging der assurantiepromie. Een
nadeel dezer chloorvcrbindingen is, dat zo het metaal der

apparaten bij hoogere temperatuur aantasten en men dus

de verwarmd wordende ketels van binnen met lood moet
bekleeden.

De mindere vluchtigheid dezer chloorderivaten is tegenover
de oude extratiemiddelen weer een voordeel.

Een zeer voorname plaats in de technologie der vetten neemt
de vetsplitsing in of, zooals men ook wel zegt de verzeeping.



De kaarsciifabriekeu l-eieiden uit de vetten do vrije vetzuren.

waarvan zij mt-luiteiid de boogst smell enden dus hot slearine-

zuur en hot palmitinezuur gebmiken. Ook enkele groote

zeo[>i'abrieken boreideii oorst de vrije vetzuren en daaruit

do zeep. Toch is in de laatstc fabrieken de eigenlijke ver-

zeepin- door natron of kaliloog nogbijna algemeen in geliruik

De vetsplrNng berust op de eigenschap van esters, onder

opnanio van water in alkohol enzuurtekunnen worden gesplitst.

Deze watoropnaine ge-rhiedi bijzonder snel onder invloed

van waterstofionen of van hydroxylionen of nicer ouder-

wetsch uitgedrukt door inwerking van zuren of van bason.

De vetten zullen dus bij deze splitsing vetzuren en glycerine

opleveren. Terwijl vroeger de glycerine lang niet die groote

beteekenis had, welke haar thans toekomt, geschiedde do

vetsplitsinsr tatnelijk ruw en word aau do winning van glycerine

vveinig aandacht gescbonken. Daar sinds Nobel's arbeid,

de ontdekking van Sobrero van het nitroglycerine een

enorme beteekenis heeft gekregen, is er een nieuwe richting

in de vetsplitsing waartenemen. Men wil deze zoo doeu plants

vinden, dat de glycerine, zoowel als de vetzuren in geinak-

kelijke to ivinigen vorm worden gevvonnen.

De oudere methoden die nog gebruikt worden zijn:

1°. De splitsing met alkalische stoffen.

2°. De splitsing met behulp van zwavelzuur.

Verhit men vet met kalk en water dan vindt verzeeping

plaats. Het bbek, dat de vroeger toegevoegde, berekende

hoeveelbeid kalk aanzienlijk kon worden verminderd. De

De kalk wordt in den laatsten tijd, vaak door magnesia of

zinkoxyd vervangen.

De vetsplitsing met behulp van zwavelzuur van ± 59%
geschiedt door de vetten met ± 3% vai1 dit zuur te ver"

Daarbij vindt niet alleen



vi'ispiitsing jilaais. niaur i\:n groof aantal andere reacties deels

gewenscht, deels ongewenscht. Gewenscht is, met het oog

op de kaarsenfabricage, de additie van het zwavelzuur aan

het gevormde oliezuur. Dit onverzadigde zuur gaat daarbij

over in een verbinding, die door water bij verwarming

oxystearinezuur levert. Bij de distillatie van het zuurmengsel

splitst dit oxystearinezuur weer water af en gaat over in

het isooliezuur, dat bij gewone temperatuur vast is. Zoo ver-

meerdert men de opbrengst aan vaste vetzuren, die voor de

kaarsenfabricage juist noodig zijn.

Ongewenscht echter zijn de reacties tusschen het zwavel-

zuur en de glycerine, die meer dan de helft van deze stof

doen verloren gaan onder vorming van acrolei'ne en andere

ho >gst onaangenaam riekende produkten. Men leidt deze

in de vuren. Ook de vetzuren zelf worden door het zuur

bruingekleurd.

Het ligt voor de hand beide processen te combineeren:

Eerst de autoclavenmethode met kaik toe te passen en de

gewonnen vetzuren met zwavelzuur en daarna met water

te behandelen. Ten slotte kan dan het oxystearinezuur bij

verhitting in het isooliezuur worden omgezet.

Zoo wint men alle glycerine en vermeerdert de opbrengst

aan vaste vetzuren.

Een zeer fraaie vetsplitsing, waarbij cle temperatuur niet

hooger dan 40° behoeft te zijn is de enzymatische vetsplit-

sing. In de zaden van Ricinus communis, evenals in die

van Chelidonium jnaju?, bevindt zich een enzym, dat instaat

is in een zuur medium (melkzuur) vetten in vetzuren en
glycerine te ontleden. Deze „lipase" wordt gewonnen, door

de zaden fijn te maken en met water saam te wrijven.

Zoo ontstaat een melkachtige vloeistof, die men centrifugeert.

De aldus verkregen emulsie laat men gisten: daarbij ontstaat

in hoofdzaak melkzuur. Er komt een emulsie boven drijven

die afgetapt wordt en als vetsplitser in den handel komt.
Dergelijke lipolytische enzymen komen ook voor in het

pancreassap zooals Bebnarp en Berthej,ot reeds vroeger
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hebben gevonden. Opmerkelijk is, dat deze lipase uit do

pancreasklier zoowel vet vermag te splitsen als vet vermag

to vormen. Dierlijke lipolytiscbe enzymen werken in ecu

alkalisch, plantaardige in eon zuur medium.

De fermontatieve splitsing gaat lanirzaam : bij 40°—50°

lovert ze in 1-2 dagen 90% gesplitst vet. De afscheiding

der lagen vetzuur en glycerine houdend water scbijnt niet
,

zeer vlot te gaan. De glycerine laag bevat eiwitstoffen uit

de ricinuszaden.

De nadeeleu der splitsing met 59% tig zwavelzuur beeft

men gezocht te vermijden door hot zwavelzuur zijn heftige

werking te ontnemen zonder zijne zuurfunctie al te zeer

te scbaden. Dit is gelukt in het zoogen. Twittchel'sche

reagens.

De juiste samenstelling schijnt nog niet vast te staan bij

dit mengsel. Het wordt verkregen door sterk zwavelzuur te

laten werken op oplossingen van vetzuren in benzol of op

mengsels daarvan met naftalin. Er zullen dan wel sulfon-

zuren van benzol en naftalin in dit reagens aanwezig zijn

naast die van de vetzuren.

Dit middel maakt een snelle splitsing mogelijk en tast

de glycerine niet aan.

Dit amerikaansche middel is in den laatsten tijd concurrence

aangedaan door twee duitscbe produkten het „Kontakt" en de

aPfeilringspalter". Het eerste wordt verkregen door working

van zwavelzuur op naptbeencarbonzuren. (hexahydrobenxor-

zuur) en moet 3 maal sueller werken dan Twittchels reagens.

Omtront den Pl.alringspalter staat mij geen litteratuur te

dienste.

De verkregen vetzuren worden, indien zo voor kaarsen-

fabrikage gebruikt worden, gezuiverd door distillatie met

stoom en te krystalliseeren gezet. Door persing wordt eon

scheiding in stearine- en palmitinezuur eenerzijds en oliezuur

en andere vloeibare vetzuren anderzijds buwerkstelligd. Dit

vloeibare deel is volgens nieuwere methodos in steariuezuur

om te zetten. Daarover later.



— 144 —

Zooals reeds vcrmeld passeu vrijwel do meeste zeep-

fabrieken nog goon vetsplitsing volgens do bosprokcn methodes

toe. Het schijnt, dat dit alleen bij zeer groote bedrijven

rendabel is. Door middel van natron- of kaliloog zet men
do vetten om in zeep en glycerine. Steeds wordt eon

uiengsel van vetten gebruikt, waaronder veelal een hoog-

smeltend vet voorkomt naast grootere of kleinere hoeveel-

heden olie. De zeepziederij is nog grootendeels eon zuiver

cmpyrisch bedrijf, waarin pas in den laatsten tijd weten-

schappelijke methodon en opvattingen zijn dooi-vdroii-en.

Men is hier op bet gebied dor kulloid.-ln'ini.'. zooals ons

straks blijken zal. Het vetmengsel wordt met verdunde
loog geemulgeerd, en vervolgens in open ketels met een

„val" door meer er sterkere loog vorzoept. Men verkrijgt

dan een massa, waarin vetzure natrium, of kaliumzouten,

glycerine en water. Hierbij wordt keukenzout gevoegd
en verwarmd, indien men tenminste harde zeep wil ver-

krijgen. Voor do zachte of groene zeep is dit uitzouten meestal
overbodig.

Bij dit uitzouten treden twee lagen op.

Men heeft hier dus een systeem nit 2 phasen met een
grooot aantal componenten.

De samonstelling der lagen zal dus zeer verschillend

kunnen zijn on de phasenleer zal ons tot weinig gcvolg-
trekkingen in staat stellen.

Het dient scherp op den voorgrond te wordeu gesteld,

dat wat men in het dagelijksch leven zeep noemt volstrekt
nict een meugsel is van de natiumzouten der vetzuren zonder
meer. Het is eon meugsel dozer zouten met wisselende
hoevoelheden water, zout, alkali, glycerine en onverzcept vet.

Vaak echter worden opzettelijk stoffen toegevoegd, die aller-

minst reinigende werking uitoefenen.

Het zeep maken vervalt eigenlijk in twee gewoonlijk niet

streng gescheiden processen.

Vooroerst de bereiding van natrium of kalizouten dor vetzuren
on daarna het tot verkoopbaro zeep maken dezer stoffen.
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Zooals gezegd worden dan vaak stoffen toegevoegd, die

men rondweg als vervalsching moet betitelen. Zoo wordt in

technisL'lie duitsohe bladeu geklaagd over de onmogelijkheid

aardappelmeel door de zachte zeepen te kunnen mengen,
daar men dit meel voor de broodfabricage moet gebruiken.

Het zetmeel zwelt onder de inwerking van net alkali uit

de zeep tot eene glibberige massa op, die door het publiek

voor zeep wordt aangezien. Het toppunt bereiken derge-

lijke knoeierij in de zoogenaamde zeep- en waschpoeders.

Chevreul's wetenschappelijke ontdekkingen hebben op het

zeepziedorsbedrijf al heel weinig invloed gehad. Hij definieerde

zeep als eeu mengsel van vetzure natron of kali met eeu

constant watergehalte.

De moderne opvattingen leeren echter, dat we in de zeepen

produkten moeten zien, wier samenstellingen vooral, wier

pliysisehc toestand afhankelijk is van der aard der verwerkte

vetten en vetzuren, van de temperatuursonistandigheden, die

bij de bereiding geheerscht hebben, terwijl de concentratie

der gebruikte reagentia en de aanwezigheid van allerlei

stoffen in dikwijlszeer geringe hoeveelheid een overwegenden

invloed uitoefenen. De zeepen zijn absorptie-verbindingen.

De eigenlijke bereiding der kernzeep bestaat in het koken

der verkregen vetzure zouten met eene oplossing van

keukenzout en natrouloog en het verdunnen dezer oplossing

tot de gewenschte graad van geli.jkmarigheid, watergehalte

etc. is bereikt, Deze bewerking noemt men slijpen. Daarbij

scheiden zich de vetzure zouten onder absorptie van water

en daurin opgeloste stoffen uit huune kolloide oplossingen af.

Dergelyke problemen zijn in de kolloidchemie voortdurend

het onderwerp van zeer belangrijke onderzoekingen.

De resultaten hebben het proces der zeep-afscheiding in

een geheel nieuw licht gebracht.

]3e bereiding van margarine vormt de derde tak van de

industrie der vetten en olien en wanneer men daaronder

brengt de bereiding van eetbare vetten en olien is deze

tak ongetwijfeld de omvangrijkste.

LXXV W.



In hoofdzaak komt de margarinebereiding neer op het

fabriceeren van een vetmengsel, dat in consistent ic. uiterlijk

en smaak zoovoel mogelijk aan natuurboter herinnert. Men

is daariu meesterlijk geslaagd en heeft daarvan aan

zwaar misbruik gemaakt. Rundvet, varkensvet, plantaardige

vetten en olien worden bij eenigszins verhoogde temperatuur

met raelk gekarnd, de melk door uitpersen verdreven en na

al of kleuren en zouten is het produkt gereed. Daar center

vele plantenvetten zooals kokosvet en palrapitolie en andere

een eigenaardigen smaak of geur bezitten heeft men zich

op de fabricage van reukelooze vetten moeten toeleggen.

Een belangrijker probleem echter deed zich op toen de

behoefte aan goedkoop eetbaar vet enorm toenani zonder

een daaraan geevenredigde stijging in de produkton van

vaste dierlijke en plantaardige vetten.

De prijs dezer vetten steeg en om met voordeel uoed-

koope margarine te bereiden is lage prijs der grondstof een

een eerste vereischte. Ook de kaarsen en zeepfabrieken

vroegen meer en meer vaste vetten.

De vloeibare vetten daalden daardoor in prijs en bunne

toepassing beperkte zich tot bereiding van zachte zeepen,

smeerolien (raapolie, ossepootenolie en dergel) en wat de

drogendc olien aangaat tot die van vernissen, lakken en

linoleum. De fijnere oliesoorten, die voor zeepfabricage te

duur zijn: olijfolie en dergel dienen voor bereiding van

spijzen. Maar deze olie is hoofdzakelijk vervangen door

arachisolie, katoenpitolie en sesamolie.

Men stond dus voor hot probleem om nil de olien die laag

in prijs waren langs chemischen weg vaste vetten te ver-

krijgen.

Zuiver chemisch was dit vraagstuk reeds opgelost of in

elk geval oplosbaar. Praktisch echter was dit niet zoo

eenvoudig.

De vloeibare vetten bevatten hoofdzakelijk triglyceriden

van onverzadigdo vetzuren: oliezuur, linolzuur, linoleenzuur,

isolinoleenzuur, clupanodonzuur, die alle een of meer parcn
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waterstofatomen minder bevatten dan het stearinezuur, wiens

glyceride vast is bij gewone teinperatuur. Het onver-

zadigd karakter der olien blijkt uit hun additievermogen

voor jodium, bromium en hun vermogen eene kalium-

permangauaatoplossing te ontkleuren. Een maat voor het

gehalte aan onverzadigde glyceriden vindt men in het

joodgetal.

Dit getal geeft aan hoeveel gram jodium door 100 gram
van een vet kan worden opgenomen.

Sabatier en Senderens hebben uitgebreide onderzoekingen

verricht omtrent de mogelijkheid van het hydreeren van

onverzadigde verbindingen. Zij vonden, dat de opname van

waterstof snel verloopt, indien de dampen der onverzadigde

stof met waterstof gemengd over verhitte fijuverdeelde

metalen zooals platina, palladium, nikkel, cobalt, ijzer en koper

worden geleid.

De ideen van deze onderzoekers hoewel in Duitschland

door henzelven bekend geworden hebben geen duitsch ehemicus

de beteekenis doen inzien van deze reacties voor de vet-

industrie. Het was Nobmann, die in 1902 het eerst patent

nam op een hydreerings-proces van olien. Dit patent word

tegelijkertijd in Duitschland en in Engeland genomeu. Dit

patent is zeer ruim gesteld en omvat de bereiding van

verzadigde organische verbindingen met behulp van fijnver-

deelde metalen als katalysatoren. Over de geldigheid is

meermalen getwist.

Lepbince en Sivecke hebben in Herford Nobmann's patent

toegepast, terwijl Cbossfield & Suns te Warrington het

procede in hun laboratoria uitwerkten.

In 1906 waren ze instaat eenige tonnen olie per dag te

kunnen harden. Zij gebruikten het verkregen harde vet in

de zeepziederij.

Lepbince en Sivecke echter verkochten hun rechtcn aan

de X. V. Anton Jurgen's vcreenigde fabrieken. Door deze

vennootschap werd met Hollandsch en Duitsch kapitaal in

1911/1912 bij Emmerich een groote vcthardingsinst.illatir
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gebouwd de zoogen: Germania-Olwerke. Ik vind vermeld,

dat deze fabriek 100 ton vet per dag hardt.

In hoofdtrekken geschiedt dit proces aldus.

De olie wordt, met 1—2% fiJn verdeeld nikkel vermengd

bij i 180° met waterstof behandeld. Daarbij moet natuurlijk

voor innige menging van olie, katalysator en waterstof worden

zorg gedragen. Het verloop der harding gaat men na door

smeltpuntbepaling of bepaling van het joodgetal. Is het

smeltpunt hoog genoeg, dan wordt de olie gefiltreerd en do

afgescheiden katalysator kan weder opnieuw gebruikt worden.

De kern van het bedrijf is gelegen in de bereiding van

een zoo fijn mogelijk verdeeld nikkel en in het zoo innig

en volledig mogelijk mengen van katalysator en olie gedurende

de hydreering.

De hydreering dient zoo snel mogelijk te verloopen, daar

het vet door te lange blootstelling aan hoogere temperatuur

gekleurd wordt. Volgens opgave hardt men in l

/4 uur bij

180° katoenpitolie tot een smeltpunt van 61°. Geproduceerd

worden: talgol, talgol extra, candeliet met smeltpunten

respectievelijk 42°—45°, 48° -50° en 50° -52°, benevcns

krutolin en linoliet. Dit laatste wordt uit lijnolic bereid.

De grondstoffen zijn verder traan, wonderolie en katoenpitolie.

De bereiding van den katalysator geschiedde door nikkel-

oxyd in zeer fijnverdeelden toestand bijvoorln.-fltl up kicsclinihr

neergeslagen met waterstof te reduceeren bij zoo laag moge-

lijke temperatuur.

De gebleken levensvatbaarheid dezer nieuwe industrie

wekte op tot het zoeken van andere ktitulysatoren eenerzijds

en naar technische verbeteringen anderzijds. Zoo zien we
al spoedig Erdmann en Bedford een patent nemen op het

gebruik van een toestel, waarin de olie met waterstofdruk

fijn verdeeld op een onderlaag met katalysator bedekt,

wordt gespoten (1907). Analoge verbeteringen patenteerden

Testrup en Moritz Wilbuschewitsch. Zij vermengden de

olie met den katalysator en verstoven dit mengsel in waterstof

onder druk.
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Dergelijke methodes zijn in gebruik genomen door Leber

Brothers en het Sunlight Concern in Engeland, terwijl in

Duitschland de patenten van Wilbuschewitsch door de

Besigheimer fabriek tegen hoogen prijs zijn gekocht.

Het bleek verder, dat fijn verdeeld nikkel volgens degenen,

die niet in het bezit van Normann's patent waren, sreniak-

kelijk onwerkzaam word door verontreiniging in de olie of in de

gebruikte waterstof. Merkwaardig dat de Germania-Ohvcrke

verklaren daarvan geen last te hebben.

Desalniettemin vroegen Erdmann & Bedford in 1913

een patent op fijn verdeeld nikkeloxyde als katalysator.

Dcze stof zou bijzonder ongevoelig zijn voor verontreini-

gingen.

Tusschen de bezitters van het nikkelpatent en de aanvragers

van het nikkeloxydpatent kwain het weldra tot een strijd.

Volgens onderzoekingen van Meigen en Bartels zou nl. het

nikkeloxyde bij hoogere temperatuur door waterstof zoo

gemakkelijk tot nikkel worden gereduceerd, dat bij het

hydreeren van olie met nikkeloxyd als katalysator, dit laatstc

in nikkel, altbans gedeeltelijk, zou overgaan. Dit nikkel in

wordenden toestand zou als katalysator optreden. Erdmann <&

Bedford's patent zou dus in don grond mot dat vau Normann

identisch zijn. Erdmann nu kan geen nikkel in het als

katalysator gebruikte nikkeloxyde aantoonen. De tot pastdles

saamgeperste gebruikte katalysator vertoont geen grooter

irelcideud vermogen voor elei'triciteit. dan een pastille nit

versch nikkeloxyd. Kooloxyde doet bij 50° - 80° over den

gebriiikten katalysator geleid, geen nikkelcarbonyl ontslaau.

Meigen en Bartels vinden wel toename van geleidend ver-

mogen en wel vorming van nikkelcarbonyl. Nu is het nauw-

keurig bepalen van gcleidbaarheid van poeders in pasttUevorm

geen gemakkelijk werk en is het nikkelcarbonyl een zeer

onbestendige verbinding. De katalytische working van hot

nikkeloxyde schijnt mij echter op grond van deze overwe-

gingen vrij wel vast te staan. Immers, indien hot bij hot

proces gereducecrd wordt tot nikkel, zal gezien <le hoogst
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dubieuze resultaten der reacties op vrij nikkel de hoeveelheid

nikkel wel zeer gering zijn. Men gebruikt nu procentsgewijs

ongeveer evenveel nikkeloxyd als nikkel en de snelheid der

hydreering is van dezelfde orde. Het spoortje nikkel, dat

niet eens met absolute zekerheid is aan te toonen kan

moeilijk alleen voor de katalytisehe werking aansprakelijk

gesteld worden.

De strijd tusschen Bedford en Erdmann eenerzijds en de

Germania-Olwerke anderzijds is tengunste van de eerst-

genoemden beslist. Toch houdcn Xok.manx en Schlick vol,

dat het nikkel de katalyse veroorzaakt.

Xikkelzouten, zooals boraat, formiaat en oleaat zijn als

katalysatoren geprobeerd, schijnen echtcr niet te voldoen.

Vernuftig is de toepassing van het nikkelcarbonyl, dat bij

verhitting zeer gemakkelijk nikkel doet ontstaan. Hierop

nam Shukoff een patent.

Het schijnt echter, dat de nikkelkatalysatoren nog niet

in alio opziehten voldoen.

Dit blijkt uit het streven de kostbarc platinametalen als

katalysatoren aan te wenden. In den fijn verdeelden toe-

stand, waarin deze metalen in kolloide oplossing verkeeren

moet huune katalytisehe invloed bijzonder groot zijn

Maar het terugwinnen na gebruik kan wanneer men de

metalen in dozen tocstand aanwendt niet zoo nainvkenri^

geschieden of de verliezen maken zich finautieel te voelbaar.

Uaarbij komt de rente van het in katalysator vastgelegde

kapitaal. Toch is door de N. V. Anton Jurgens vereenigde

tabrieken een patent genomen op eene werkwijze met

palladium: dit metaal wordt als dun blik of op andere

metalen neergeslagen aangewond. Zoo vervalt het veilies bij

Men blijkt echter volgens de laatste onderzoekingen geen

kostbarcn katalysator noodig te hebben. Het proces der

waterstofadditie verloopt ouder sterke volnmeafname.

Yerhooging van druk zal dns (lit prn.-cs bi'sp.iedigcn. Kalnin

vond dat oliezuurnatrium bij H0o° en :{(> atinosfrcn-n drak
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door waterstof in steariiiezminiatriuni wonlt. oingezet. Tocpas-

singon liiorvan zijn wii met bckend.

De waterstofhereiding speelt hij do bosprokon prun'-drs

een voorname rol. Daar men zeer vcol verliozen heeft bij

het werken mot dit zeer ijle gas ondor hoogen druk moot

moil installations inakon van zeer groote capaoitoit. Watrrgas

wordt veel toegepast, waaruit men het kooloxyde door conden-

sate verwijdert.

Zoo komt een cM3
. op 5—7 ct. Per 100 K.G. die

bedragen de hydreeringskosten f 2.10 — /' 4.— volgeus

anderen f 6.-.

De produkten der vetharding vinden toepassing op groote

Oat doze afzot goodo winsten oplevert moge blijken uit

het feit, dat 100 K.G. traan ongeveer f. 29 kost en vorhar-

ding tot hot smeltpunt van talk de waarde bijua verdubbelt.

Do zeepindustrie sehijnt evenwel de harde vetten niet

onverdeeld tc prijzen, de daaruit bereide zcep zou niot

st.'liiiiinon en zelfs ireen waschvennoiron bozitton. Hot li.jkt

van het sterk onverzadigde clupanodonzui

onaangenamen geur der traan verantwoordelij

in stearinezure esters zijn omgezet, Ik geloof,

van den kant van sommige fabrikanteu ei

reeds groote massa's traan in geharden toesta

door het publiek worden verorberd.
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Do verteerbaarheid dor hoogsmeltende vetteu schijnt echter

minder trroot te /ijn. I )it zou eon onderu erp kunueii worden van

systcinatisch onderzoek. YVaarsrhijiilijk is daaral niee begoiinen.

Toil slotto nog- een opmerking over hot nikkolgehalte dozer

geharde produkten. Do vraag rijst kan dit gevaar opleveren

voor do gezondheid? Gevallon van vergiftiging door mar-

garine zijn wel oens op groote schaal voorgekpmen, maar

waren niet aan nikkel to wijten. Omtrent hot gohalte aan

uikkel bij gehardc traan vincl ik eenc opgave van Offeedahl

(Lurviok). Bij 200 bopalingen van nikkel in dit produkt

vond hij nooit moor dan 4 nigr. per kilo. I)e getallen

srhominelden tusschon 0.5 en 4 mgr. per kilo. Normann en

IliicjKL vondon in appelmoes in nikkclen pan gokookt 46.4

mgr. per kilo, in zuurkool 127.4 mgr per kilo, roodekool

opiraven laat ik geheel voor rekening van do Vukmanx on

lliKiia,. Hot vorsidiil fussehen lid nikkelgehalte van gebakken

aardappolen en dat van appelmoes verraadt m.i. dat doze

getallen niet aan serieuze proefnemingen zijn ontloond.

( )i'i'i:i;i)AiiL vormoldt.dat hij [ht da'j- ().."> ih-t. in geharde iraan

verorberde zonder nadeeli-'e gevol^vn te ondcrvinden. Do proef

zou moor afdoende zijn geweest indien doze hecr per dag

127.4 mgr. nikkel bijvoorbeeld in zuurkool had verorbord.

Toch meen ik opgrond van andero onderzoekingen wel te

mogon aannemen, dat geharde vetten niet gevaarlijker zullcn

zijn dan in nikkel schalen bereidde spijzeu.

Eon zeer govooli- reasons op nikkel heeft men in hot

dimethylglyoxim. CH 3
— (

') = N o — H

CH3— C = N — 0—

H

Dit vormt met nikkel eon stork rood gekleurd zout.

Men voegt dit roageus hij do aseh. die men na verbranding

van 100—200 gram gehard vet overhoudt. Daar alio geharde

vetten echter geen nikkel behoeven te bevatten is een

posiriove nikkel reactie wel een bewijs, dat men met een

gehard vet te doen heeft, maar een negatief resultaat laat

ons in bet onzekere.



In verbaud met het onderzoek van vetten zij hier nog even

verm eld, dat de geharde vetten het onderzoek en identificeeren

van olien en vetten niet zullen vergemakkelijken. Immers een

voorname constante het joodgetal verliest zijn waarde!

Naschrift. Jaarlijks worden groote massa's olie, vooral

klapperolie, uit onze kolonien geexporteerd en een nog grootere

hoeveelheid in de kolonien zelf geconsumeerd. De vraag

doet zich voor, is vetharding in onze kolonien rendabel?

De grondstoffen zijn er voor te krijgen: ricinusolie, kapok-

pitolie, katoenzaadolie zijn beschikbaar; of echter de afzet

van het produkt naar kaarsenfabrieken, zeepfabrieken of aan

het publiek als margarine rendabel zal zijn moet een nauw-

keurig onderzoek uitmaken.



IN MEMORIAM
W. A. BORQER. f

Xa een kortstondige ziekto overleed te Weltevreden op

,'K> November 1915 ons medebestuurslid W. A. Borger.

In 1875 te Wyhe geboren, in 1900 te Leiden tot arts

bevorderd, kwam hij als Officier van Gezondheid in Neder-

laudsch-Indie, en werd hij in 1907 aan het Instituut Pasteur

gedetacheerd, waarvan hij later onderdirecteur werd.

Borger heeft zich daar met groote toewijding en nauw-

gezetheid toegelegd op de bereiding van heilsera en vaccins

ten eindo Nederlandsch-Indie geheel te doen deelen in de

voordeolen dezer nieuwe genees- en voorbehoedmiddelen.

Ook zijn verlof naar Europa gebruikte hij voor een groot

deel, om zich aan verschillende buitenlandsche seruminrich-

tingen op de hoogte te stellen van de daar gebruikte

bereidingswijzen.

Na zijn terugkeer werd door hem de bereiding van Antite-

tanusserum aan 's Lands Koepokinrichting overgebracbt, en

werktc hij aan een serum tegen den beet van in onze kolonien

inheemsche slangen, die een ander vergif bezitten, dan dat,

waartegen het Europeesche serum werkzaam is. Ook nam

hij de studie der vaccins tegen pest weer ter hand, in do

hoop een meer werkzaam vaccin te vinden, dan de tot nu

toe in Europa en Engelsch Indie vervaardigde, die in Malang

weinig hadden voldaan.

Bij zijne proefnemingen met dit laatste moet hij zich

ongemerkt hebben geinfecteerd. Zoo viel hij, een slachtoffer

in den strijd tegen een der meest gevreesde ziekten.

Zijn heengaan laat niet alleen in den kring zijner familie,

zijner vrienden, zijner collega's, maar ook in ons bestuur

een ledige plaats. Zvjne belangstelling in vele vraagstukken,



zijn helder oordeel, zijn duidelijke manier van zich uit te

drukken waren alle eigenschappen, die hem in eene weten-

schappelijke vergadering deden waardeeren; zijn sympathieke

persoonlijkheid nam vele harten voor hem in. Wat hij op

zich nam deed hij met toewijding— getuige zijn werk voor

het Geneeskundig Tijdschrift, waarvan hij eenige jaren

gerant was.

Indie verliest in hem een man, van wien het nog veel

goeds voor de lijdende menschheid had inogen verwachten.

Eere zij zijne nagedachtenis.

GRI.INS.



DROOGTE-JAREN OP JAVA

W. VAN BEMMELEN.

Langdurige droogte heerschte in het jaar 1913 en onver-

wachterwijze hcrhaalde zich die bezoeking in het jaar daarop,

ons op pijnlijke wijze duidelijk makende, dat een fel droge

Oostmoesson niet alleen geen zeldzaam verschijnsel is, maar

zich zelfs in twee op elkaar volgende jaren kan herhalen.

Misschien was die herinnering niet onnoodig, want reeds vele

jareu waren sinds de laatst voorgekomen droogte verstreken

;

maar de wijze waarop wij aan de onvermijdelijkheid van dit

uatuurverschijnsel herinnerd werden, was inderdaad wat

heel kras. Toch is het voor hen, die cultuur- en andere

oeconomische belangen behartigen, vereischt, dat ze niet uit

het oog verliezen, dat jaren van langdurige droogte telkens

weer voorkouien.

Van groot belang is het voor hen om te weten of dat

optredeu wcllicht aan bepaalde perioden gebonden is, en,

als het zich niet regelmatig, maar in grillige opvolging

voordoet. of dan tenminste van een zekere frequentie

sprake is.

Een volledig antwoord op die vragen kan enkel uit de

statistiek der regenwaarnemingen gevonden worden, maar

helaas, die statistiek reikt niet ver in het verleden terug.

Het oostindische net van regenstations werd eerst einde

1878 gesticht en in vroegere jaren werd de waarneming van

den regenval maar zeer sporadisch verricht.

Aan het Observatorium te Batavia begon meu in 1864

met regenwaarnemingen; bovendien werden van 1829 tot



1850 de regendagen to Batavia opgeteekend en de maande-

lijksche aantallen zijn in Deell van (lit fcijdschrift gepublieoord.

Ook twee meteorologische stations waren op Java in de

vijftiger jaren in werking, n.l. Buitenzorg en Banjoewangi

;

maar ze geven weinig of geen uitsluitsel, want te Buitenzorg

pleegt hot overvloedig te regenen, in maanden dat Oost-Java

onder langdurige droogte lijdt en Banjoewangi ligt te dicht

bij de ZO helling van den Idjen, die juist in den Oostmoesson

veel regen ontvangt.

Ook Batavia is te veel in het nattere westelijk deel van

Java gelegen om uit zijn regenval betrouwbare gevolgtrek-

kingen voor het geheole eiland te trekken.

Zoo raoest dus naar een andere bron gezocht worden en

weldra werd die gevonden in de jaarverslagen van den

Directeur der Culturen.

Voor latere jaren zijn die vorslaLieii Livmakkrlijk to raad-

plegen, daur in do koluiiiale Vci^la^cn ook hot jaarlijksche
'

Cultuurverslag uitvoerig aangehaahl wordt; maar do Koloniale

Verslagen beginnen eerst met 1849.

Wil men verder teruggaan, dan moeten de manuscripten,

die zich op 's Lands Archief bevinden, tor hand gcnomon
worden. Ze zijn echter niet volledig! Een te weinig

krachtig beheer van dat archief is er schuld aan, dat veel

nitgeleeude stukken van allerlei, sums zeer bolangrijken aard,

niet terugkeerden en verloren raakten. Thans is door don

tegenwoordigen laudsarchivaris aan dien wantoostand eon

einde gemaakt en wordt niets moor uitgelcend. Van de

andere Cultuurverslagen vond ik op het archief, die tussrhen

1834 en 1867 uitgebraeht en in deze reeks ontbrokon die

van 1839, '40, '42, '54, '55, '56, '58, '59, '60, '61 en 'VI.

Nu wordt echter uit den aard der zaak in doze verslagen

telkens zoowel het weder dat in het verslagjaar heerschte,

als dat het welk in het vorige ver>lagjaar had nvhoorscht.

besproken, zoodat voor de jaren voorafgaande aan het vor-

schijnen van het Koloniaal Verslag (v66r is lit) de reeks

voor het gestelde doel toch volledig was. Men vindt in hot
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archief onder de Gewestelijke Verslagen ook enkele, die

van ouderen datum dan 1834 ziJD; de oudste overhet jaar 1827
?

maar in hen vond ik geen melding gemaakt van langdurige

felle droogten en wel hoogstwaarschijnlijk, omdat ze in die

jaren niet voorgekomen zijn.

Het jaar 1833 kenmerkte zich toch door zulk een droogte

en het is dus zeer wel mogelijk, dat in de zes vorige jaren

Java vrij bleef van die bezoeking.

Wil men nog verder in het verleden teruggaan, dan zou,

volgens den Landsarchivaris, Dr. db Haan, enkel de Javasche-

(ouiant de eenige bron zijn, maar tevergeefs zocht ik de

jaargangen door.

Voor den Coinpagniestijd zou misschien een enkele ver-

spreide opmerking in het „ Daghregister" te vinden zijn, maar

van een eenigszins volledige statistiek zou geen sprake zijn,

zoodat de enorme moeite, aan het zoeken naar zulke verborgen

mededeelingen. verbonden, zeker niet te wettigen zou zijn.

In dien ouden tijd Meld men met opzet mededeelingen van

dien aard achter, vooral ongunstige.

Ook zouden ze wel eens oubetrouwbaar kunnen zijn, wanneer

een droogte als zondebok voor ander kwaad naar voren

zou geschoven zijn geworden.

Datzelfde geldt misschien ook voor sommige gewestelijke

verslagen in de 19 de eeuw.

Ik heb mij dus beperkt tot het tijdperk 1827—1915, dat

89 oostmoessons beslaat, en had daartoe ter mijner beschik-

king een materiaal, dat aan heterogeenheid inderdaad moeilijk

te overtreffen was. Ten eerste bestond het uit twee groepen,

het oudere van de Cultuurverslagen en het jongere van de

regenstatistieken. Voorts was in beide een voortgang van

beknoprheid tot uitvoerigheid.

Bovendien was datgeen, waarnaar gezocht werd, geen

schcrp omlijnd verschijnsel. Tusschen zeer natte en uiterst

droge oostmoessons zal wel de geheele gamma van weersge-

stel.lheid, zij het ook in grillige opvolging, afgespeeld zijn

en w.'iar was een giens Te trekken?
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$n wanneer zulk een grens uitgezet was geworden, hoe

zou dan in de mededeelingen uit die Cultuurverslagen die

grens terug te vinden zijn?

Het laat zich echter vragen of dit voor het hier gestelde

doel wel zoo erg is.

Wat is dat doel?

Niets anders dan voor de praktijk een beeld te winnen

van de frequentie van droge jaren, die vooral schadelijk

voor sommige culturen zijn.

Welnu, dat laatste zal zonder twijfel uit cultuurverslagen

spreken en de drempel, waarboven de klachten over oogst-

mislukkingen, beginnen binnen te vloeien, moge niet steeds

dezelfde zijn geweest, moge zelfs door uitbreiding van

irrigatie en andere verbeteringen hooger zijn geworden, of

ook lager, omdat minder gunstige terreinen in bebouwing

zijn genomen, heel veel veranderd zal deze hoogte wel niet

zijn en in elk geval, zal die hoogte practische waarden hebben

gehad.

Hieruit volgde voor schrijver de vorra volgens welke hij

te oordeelen had. Werd in het verslag van groote droogte

over geheel Java of over groote deelen van het eiland

gewaagd, dan werd het betreffende jaar als droog geken-

merkt, niet daarentegen als enkel van droogte in een enkel

gewest werd gesproken.

Wanneer van buitengewoon felle en vooral van zeer lang

aanhoudende droogte werd bericht, dan werd het jaar ook

als zoodanig aangeteekend, zoodat twee categorien, droge

en zeer droge jaren, werden gevormd.

Bij het jongere deel van het materiaal, dat bestaat uit

de waarnemingen van het regenstationsnet kon zonder be-

zwaar een scherpe grens aangenomen worden en inderdaad

wordt dat thans ook in dien geest bewerkt, maar voor het

hier gestelde doel was het beter in harmonic met het andere

deel to blijven en dus ook een practische grens te zoekeu.

Eigenlijk ware het beter geweest ook voor deze jaren de

Cultuurverslagen door te werken, maar uit de tabellen der
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regenwaarnemingen spreekt zoo duidelijk net optreden der

droge jaren, dat hier toch volgens deze cijfers door schrijv< m

geoordeeld is, waarbij hij zich een persoonlijk oordeel vormde

over het al of niet toekennen van het karakter van droop;

en van zeer droog.

Zooals van zelf spreekt zijn de twee deelen van het

tijdvak, die op deze beide vcrschillende wijzen behandeld

zijn, eerst gescheiden gehouden.

Hieronder volgen de berichten over de verschillende volgens

de bovenaaugevoerde criteria uitgezochte droogte-jaren, die

duidelijk spreken van abnormale droogten.

1833. In Batavia werden de volgende aantallen regen-

dagen genoteerd:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

19 22 18 11 16 8 3 12 2

Ben regenlooze October maand wijst op een langdurigen

drogen oostmoesson en de buitengewoon geringe val in

December maakt de waarschijnlijkheid groot, dat in den

Oosthoek de regens zeer laat doorkwamen.

Dat is in overeenstemming met het bericht in het ge-

westelijk verslag van Besoeki, dat de kofflepluk onvoor-

deelig was door de aanhoudende buitengewone droogte in

de laatste maanden van het jaar 1833.

In het verslag van den Directeur der Oulturen, het eerste

van do reeks, is niets te vinden over droogte, maar dat

handelt meer over de algemeene belangen der culturen en

minder over de oogsten van het jaar.

1835. De maandelijksche aantallen regendagen te Batavia

waargenomen spreken niet van een heftige droogte:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

25 26 24 7 4 2 5 3 13 13 20

maar wel van een langdurig tijdperk van geringen regenval,

waarmee dan geheel in overeenstemming zijn de mededeelingen

over droogte in het Cultuurverslag.

LXXV n k
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In de algemeene beschouwingen over de Koffiecultuur

heet het: „aanhoudende en sterke droogte, welke gedurende

het jaar 1835 in de meeste residenties is ondervonden, waar-

door een gedeelte van de vrucht aan de boomen is verdroogd

en een ander gedeelte is afgevallen."

Bij het verslag over de indigo-cultuur in Cheribon, wordt

gesproken van de sterke en aanhoudende droogte, welke

gedurende het jaar 1835 is ondervonden en in de algemeene

aanmerkingen leest men: „De geheerscht hebbende buiton-

gewone droogte gedurende het jaar 1835.

Ook in het verslag over 1836 wordt bij de algemeene

aanmerkingen over de koffiecultuur van de aanhoudende en

sterke droogte gedurende het jaar 1835 gesproken.

1841 en 1842. De berichten over deze beide jaren zijn

niet zoo ondubbelzinnig als over 1835, maar toch schijnt

meer dan gewone droogte geheerscht te hebben. In de

regendagaantallen voor Batavia zijn eigenlijk alleen do

aantallen regendagen van November en December 1842

opvallend.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

!38 18 22 13 7 7 2 1 3 3 4 13 22

341 19 18 14 13 10 7 8 1 3 4 10 14

$42 21 19 15 15 6 5 1 2 4 10 7 7

De aantallen zijn voor 1841 en 1842 grooter dan die

voor 1838, welke hierboven mede opgenomen zijn, en toch

zijn voor 1838 geen berichten omtrent abnorme droogte te

vinden.

In het Cultuurverslag over 1841 wordt evenwel opge-

merkt, dat de oogst van 1841 minder is dan die van 1840,

o.a. wegens: de zware regens en daarop gevolgde langdurigo

droogte, waardoor o.a. in het 3de kwartaal 14500 bouws
zijn uitgestorven.

Voor 1842 is alleen in het Gewestelijke verslag voor

Besoeki te vinden de opmerking bij de mededeelingen over

de suikercultuur, dat het jaar 1842 zeer droog is geweest.



We hebben hier dus een sprekend voorbeeld van de

weinig scherpe omlijning, die wij aan net begrip van droog

jaar kunnen geven.

1850. In dit jaar spreken de berichten weer zonder dc

minste dubbelzinuighcid van een langdurige, telle droogte.

Tn hot Cultuurverslag wordt bericht bij dekancelcultnur van

aanhondende felle droogte, bij de nopal van dc zclu/aam

bestendige weersgesteldheid, bij de rijst van de latere lang-

ilurige droogte, en in het verslag over 1851 wordt bij de

indigocultuur gesproken over de in het centrum van Java

in het laatst van 1850 geheerscht hebbende felle droogte.

Do rogendagaantallen voor Batavia en Banjoewangi zijn in

overcenstemming met deze berichten.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.

1853. In het Cultuurverslag van 1854 wordt bij do rijst

vermeld, dat over Java de Westmoesson 1853/54 zoo laat

doorgekomen is, dat men op vele plaatscn, waar hot slagon

van het gewas geheel van den regen afhankelijk is, niet

tot bcplanting heeft kunnen overgaan.

In Besoeki was het in de maanden Jannari en Fcbruari

'54 nog droog, terwijl de koffie in 1854 een groote oogst

gaf, waarbij de langdurige droogte in 1853 wordt gemo-

moreerd.

Bij de indigo wordt gesproken van felle droogte in Ban-

joomas, Bagelen en Kedoe.

Toch komt het mij voor dat de droogte minder feigeweesl

is dan in 1850 en 1855. De aantallen regendagen to Banjoe-

bevestigen. Zij volgen hier.



Aantal regendagen

Jaar. Jan. Febr. Mrf. Aprili Mei
j

Juni Juli Aug. Sept Oct. Nov. Dec.
Jaar.

1851

1852

1853

1854

1855

1856

23 26

12 18

23 24

14 17

9 26

19 12

15 20

29

15

13

12

9

9

5

2

9

16

18

5

15

17

3

5

1

18

2

9

11

6

12

1

11

6

10

19

12 17

12

7

157

155

130

157

74

103

1855. Ook voor dit jaar zijn de berichten bij de verschil-

lende culttrarverslagen eensluidend in de memoreering van

groote droogte, het meestzeggend wcl bij de koffie, waar

het heet: „na aanhoudende droogte van zevcn maanden

gepaard met felle ZO-winden, viel op het einde van 1855

dr re^en moesson met kracht in."

1864. Minder duidelijk zijn de berichten over dit droogte-

jaar. Voor Batavia zijn hier voor het eerst de uitkomston

der regenmetingen aan het Observatorinm beschikb;iar. Zij

spreken geenszins van felle droogte.

Febr. Maart April Mei

13

Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov.

65 60 70 53 169 75

Tn het verslag van den Directeur der Culturen wordt bij

de mcdedeelingen omtrent de rijstcultuur in Seniarang de

grooto droogte in de Oostmoesson gememoreerd, maar ook

eenige tijdig gevallen regens. In Japara gewaagt hij van

het lang uitblijven der regens, in Grisee van felle droogte,

in Pasoeroean en Pat ji tan van langdnrigc droogte. Bij de

indigo wordt vermeld: „de gestadigo drooirto in de maanden
-I iil i toi en met October."
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1873. In het Koloniaal Verslag wordt in bet gedeelte

over de indigo gezegd: „Ondanks de aanhoudendc droogte

in de maanden October en November, waardoor de 3de snit

weinig te beteekenen had, bedroeg de productie nog 12700

pond tegen 5312 in 1872."

Voor de suikercultuur was het weder zeer gunstig.

Aan het Observatorium vverd

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Hoeveelh. 278 310 339 105 28 38 14 53 13 33 38 136

Aant. regend. 18 24 20 13 11 9 2 5 4 7 8 17

en te Willem I.

Aant. regend. 15 19 14 20 — —
1 3 8 10 15 12

33 en 38 mm. zijn te Batavia geringe hoeveelheden voor

October en November, maar 7 en 8 regendagen wijst toch

geenszins op felle droogte. I)c regendag-aantallen voor

Willem I wijzen op vroege, abnormale droogte.

1875. In dit jaar is de droogte reeds in Mei ingevallen,

zooals de Bataviasche cijfers aangeven.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Hoeveelh. 306 439 213 199 10 1 1 24 27 225 152 249

Aant. regend. 24 19 24 12 3 2 2 5 3 15 10 23

In het Koloniaal Verslag van 1876 wordt medegedeeld

dat de verwachtingen over de oogst van 1876 zeer gimstiir

zijn, want de droogte, die op Java heeft geheerscht en

andere cultures bcnadccldc, is voor de koffiecultuur voordcelig

geweest. Ook bij de kina wordt over de langdurige droogte

in 1875 gesproken.

1877. Dit jaar was buitengewoon droog, en leeft nog

in de herinnering dor oudgasten voort.

Zelfs voor de katoeu was de droogte te fel en de kina

had er ovcneens onder te lijden, daar ook in de Preangcr-

bergen van Mei tot in het laatst van November bijna geen

regen viel.



Duidolijk spreken de rcgeneijfers voor Batavia:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. I

eelh. 341 324 209 160 28 66 1 39

regend. 19 20 20 15 5 6 1 4

Voor de na 1878 opgetredeu droogte-jaren is volledig

matcriaal aanwezig, daar in 1879 het net van regenstations

op Java en do Buitenbezittingen in functie kwam.

Eon hoogst leerrijk overzicht kon ik in hot in 1915 ver-

schcnen work over de „Uitkomsten dor regonwaarnemingen

op Java" opnemen, n.l. twee tabellen gevcnde den gomiddeldcn

regenval en hot gemiddeld aantal regendagen op Java voor

iedere maand van het jaar, uitgedrukt in deelen van het

overeenkomstige gemiddelde voor het tijdvak 1879—1911 Doze

tabellen zoudon indordaad veel nicer waarde hebben, indicn

zij berustten op waarnemingen aan dezelfde stations, maar

dit is niet het geval ; het aantal heeft zich lieverlede uitgebreid.

Ken herberekening van de, indertijd telken jare voor het

dan in functie zijnde aantal stations, opiremaakte tabcl, is

nog niet uitgevoerd.

Voor de hier nu volgeude droogte-jaren zal ik de niaande-

lijksche verhoudingsgetallen aan bovengenoemde tabellen

ontloend, vermelden.

1881. Dit jaar was matig droog. De cijfers voor Java

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept Oct. Nov. Dec. Jaar.

Ih. 1.09 0.89 1.01 1.06 0.59 1.23 0.52 0.09 0.21 0.14 1.05 0.97 0.86

egend. 1.12 0.99 1.00 0.99 0.74 1.27 0.71 0.31 0.33 0.20 1.01 1.03 0.90

bijna op geheel Java nog regens. maar

vol regenloos.

rielen half September en in de 2d < helft

;e res.reus, terwij 1 Middei l- en Oosl -Java

Iroogt*3 hadden. 1 iegin en half November
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1883. Van groote droogte kau in dit jaar alleen voor

Oost-Java gesproken worden; in West-Java vielen de regens

al in Augustus in; in Midden-Java was daarna September

weer vrij droog.

De midden-cijfers voor geheel Java zijn

:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Hoeveelh. 1.12 0.88 0.70 0.77 0.68 0.16 0.12 0.53 0.54 0.81 1.09 0.90 0.80

Aant. regend. 1.03 0.89 0.72 0.86 0.61 0.21 0.20 0.48 0.70 0.94 1.09 0.99 0.81

Voor Midden- en Oost-Java volgen hier de tijdvakken van

algeheele of slechts kort onderbroken droogtc.

Regenloo Duur Onderbrekende
No. STATION.

bijna regen oos
dagen.

val.

33 Cheribon. 22 luni— 11 Oct. (112) (Aug. 8 mm.)
49 Willem I. 16 Mei- 8 (146) (Aug. 43 mm.)

/luni 1 mm.\
58 Klaten. 12 „ — 8 (150) VAug. 16 mm.)
63 Bodjonegoro. 12 „ - 8 (150) (Aug. 25 mm.)

66 Blitar. 151

67 Kediri 6 Juni- 8 (125) (Aug. 8 mm.)

71 Grisee. 15 Mei 7 (146) (Aug. 5 mm.)

74 Soemenep. 21 Nov.
75 Pasoeroean. 3 Mei-11 (Oct. 1 mm.)

76 Probolinggo. 8 April— 13 220

80 Besoeki. 8 „ —13

8. Sitoebondo. 17 „ —19 Oct. tm d. u ;;;;::)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

eelh. 1.03 1.34 1.24 088 0.94 0.06 0.08 0.18 0.20 0.37 0.95 1.09 0.89

regend. 1.05 1.19 1.13 0.95 0.94 0.12 0.14 0.19 0.37 0.43 0.92 1.09 0.86
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Enkele stations in Oost-Java hadden in November nog

zeer weinig of geen regeu en daar de droogte al in het

laatste gedeelte van Mei inviel, moet van groote droogte

gesproken worden. De hieronder volgende lijst van stations

waar droogte perioden van bijna vijf maanden en lauger zijn

waargenomen geworden, bevestigt dit oordeel.

Regenloos Duur in

No. STATION.
tijdvak. aage„.

9 Djenkorangrang. 18 Mei-12 Oct. 148

10 Poerwakarta. 21 n -12 „ 145

33 Soemedang. 8 juni-29 „ 144

48 Klampok. 6 Juni-29 „ 146

1)8 Banjoebiroe. 23 Mei— 13 „ 144

71 Djokja. 20 » -29 „ 162

72 Klaten. 20 n -29 „ 162

73 Bojolali. 21 ,. -30 „ 163

Madioen. 21 „ -31 „

87 Blitar. 24 „ -31 „ 161

88 Modjokerto. 1 Juni-13 Nov. 166

94 18 Mei-24 „ 191

99 Malang. 20 „ —25 Oct. 158

100 Land Limburg. 10 „ - 2 Nov. 177

104 Pasoeroean. 11 „ — 8 „ 182

105 Bajeman. 12 „ -24 „ 197

106 Probolinggo. U „ -31 Oct. 174

107 Pekalen. 20 „ -io „ 144

108 Kraksaan. 1 „ - 4 Nov. 188

109 Besoeki. 16 „ -25 „ 194

1888. De gemiddelden

tot November gering, als u

oor geheel Java zijn van Mei

onderstaande getallen blijkt:

Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ja<

0.85 1.04 1.27 1.07 0.41 0.08 0.58 0.56 0.37 0.52 1.07 0i

0.89 1.00 1.23 1.13 0.59 0-18 0.76 0.77 0.46 0.57 1.04 0.6



maar uit de tabellen der dagcijfers op dc vcrsrliillrml.

stations genir-trn, blijkt (hit maar op \voinLr plaatscn do

droogte aanhoudend is geweest.

Hieronder volgt weer een lijst van deze droogte tijdperkcn.

waarbij ook onderbrekingen door enkelo regeubuien zijn

opgenomen.

Regenloos Duur
Onderbrekende

No. STATION.
bijna regenloos

tijdvak.
dagen.

83 Bodjonegoro. 27 Mei-16 Oct. 143

86 Kediri. 29 „ -14 Nov. (170) (Aug. 1 mm.)

87 Blitar. 31 „ -13 „ (167)
/Aug. 4 mm.\
VSept. 1 mm./

104 Pasoeroean. 31 „ -29 „ 183

106 Probolinggo. 28 Juni-29 „ 155

108 Kraksaan. 9 Mei-28 „ (204) (Aug. 10 mm.)

109 Besoeki. 30 „ - 7 „ 162

110 Sitoebondo. 29 „ - 8 „ (164) (Aug. 7 mm.)

Deze tijdvakken zijn belangrijk genoeg, om het jaar 1888

tot de droge jaren te rekenen.

1891. De droogte in dit jaar was voor Oost-Java lang-

duriger dan in het voorafgaande droogtejaar 1888. Deregen-

looze tijdvakken duurden in West-Java niet langer dan

ongeveer 3 maanden, maar verlengden zich tot nicer dan

cen half jaar in het oostelijk deel van het eiland.

Al in Mei viel de droogte in, maar word in West-Java

door niimcn val in Juni onderbroken.

De raiddencijfers voor geheel Java volgen hier:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Hoeveelh. 0.76 1.03 1.00 0.97 0.24 0.50 0.19 0.12 0.11 0.18 0.62 0.79 0.69

Aant. regend. 0.83 0.98 0.95 0.95 0,28 0-57 0.21 0.19 0.21 0.30 0.74 0.87 0.71



In de onderstaande lijst zijn de gevallen van :

Lirige droogte voor Oost-Java-stations vereenigd.

Regenloos

of

Duur
Onderbrekende

STATION.
bijna n

tijdvak.
dagen.

75 Madioen. 11 Mei- 4 Nov. 77

76 Kediri. 10 „ -28 „ (202) (Oct. 5 mm.)
78 Blitar. 10 „ — 1 „ 175

81 Modjokerto. 10 „ - 1 » (175) (Juni 3 mm.)
82 Grisee. 10 n -16 „ (190) (Aug. 2 mm.)

83 Soer. Oedjoeng. 11 » -15 „ (188)
/Juni 1 mm.)
VAug. 2 mm./

86 Pasoeroean. 11 ,. -26 „ 199

93 Probolinggo. 11 n - 5 n 178

95 Kraksaan. 177

96 Besoeki. 10 „ - 7 Dec. 211 |

97 Sitoebondo. 10 „ -22 Nov. 196 I

Patnekasan. » - 9 „

KI4 Soemenep. 10 » -16 „ 190
|

1896. In c it jaa lijdt geheel Midden- en Oost-Java aau

langdurige dr ogt.e

;

hot westelijkst j deel minder, in het

Gedeh-Salak g ;bied re.i;
-ende hot in den Oostmoesson betrek-

kolijk vecl.

Juni Juli Aug Sept. Oct. Nov.

B.v. Bnitenzor 67 97 109 259 275 366

22

De middencijfers voor geheel Java blijven van Juni—Oct.

ver beneden de gemiddelde waarden en zijn ook in November
nog daar onder.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

lh. 1.08 1.09 1.28 1.51 0.87 0.12 0.32 0.17 0.14 0.30 0.80 1.18 0.93

egend. 1.09 1.08 1.15 1.34 0.80 0.18 0.47 0.23 0.18 0.44 0.80 1.19 0.90
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Hieronder volgen woer voor een uitgezocht aantal plaateen

do regenlooze tijdvakkon, waardoor eeu beeld van de lang-

durige droogte over Java verkregen wordt.

In West-Java is de droogte herhaaldelijk door regenbuien

onderbroken en hebben enkel sommige stations een ononder-

broken tijdvak van het uitblijven der regens doorgemaakt.

Regenloos Duur
Onderbrekende

No. STATION. in
bijna regenloos

tijdvak.

val.

29 Waspada. 21 Mei- 9 Oct. (142) (Juli 8 mm.)

30 Pameungpeuk. 4 „ — 3 n (153) (Juli 24 mm.)

40 Djatibarang. 25 „ -21 „ 150

45 16 „ - 4 „ (142) (Juli 8 mm.)

47 Bandjarnegara. 1 Juni-3 „ 125

Djokjakarta. 24 Mei-25 „ 155

73 Bodjonegoro. 20 Juni-31 „ 134

95 Madioen. 6 Mei-13 „ 161

76 Kediri 151

77 Blitar. 21 „ — 1 Nov. 165

79 Malang. 21 Juni-14 Oct. 116

82 23 Mei-31 „ 162

86 Pasoeroean. 5 „ -27 Nov. 207

93 Probolinggo. 5 „ -14 „ 194

96 Besoeki. 27 April— 17 „ 205

103 Pamekasan. 1 Juni-17 „ 170

1902. Dit jaar is een berucht jaar waaraan de herinne-

ring nog bij velen in het geheugen ligt, en dat na mislukten

riist-ooirst hongersnood in vele deelen van Java meebracht.

In Australie, dat ons den Oostmoesson geeft, heerschte

geweldige droogte en woedde zandstormen, die stofwolken

over de kleine Soenda-eilanden en Java heen zonden.

Enkele dier stofwolken konden door schrijver, volgens de

verzameldc berichten, in hun drift tot boven de Zuidpunt

van Sumatra toe vervolgd worden.
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Een zware heiigheid heerschte in de atmosfeer, die,

evenals in 1914, vooral aan de N. en W. grenzeu van het

droogtegebied in een dichten witten nevel overging, die in

Midden-Sumatra, Borneo, Celebes en de Molukken o.a. der

scheepvaart tot groot ongemak was.

In Batavia verdorde het gras op het Koningsplein volko

men, brandde af en de grond spreet in diepe kloven. Nu is

het echter leerzaam om uit de regenstaten te lezen, dat

dit tijdperk voor verscheidene plaatsen niet geheel regcu-

loos is geweest. Zoo vinden wij voor Batavia aange-

teekend

:

Mei — den 21 sten laatste regendag.

Juui —van 6 tot 16 Juni 57 mm. in 5 dagen.

Juli — den 9den 3 mm., den 10d€n 1 mm., den 27 sten 7 mm.
Aug.— den 15den 1 mm., den 16den 2 mm., den 18den 2 mm.
Sept.— geen regen.

Oct. —den 15den 3 mm., den 21 sten 19 mm.
Nov. — 74 mm. in 10 regendagen.

Dec. — 82 mm. in 12 „

Op de meeste plaatsen in West-Java was op deze wijze

de droogte geenszins ononderbroken.

In Midden- en Oost-Java is de droogte echter ernstiger

geweest, al hadden vele streken in Augustus nog regen;

onderstaande lijst geeft een overzicht van deze verhou-

dingen.

No. STATION.
bij

Regenloos

na regenloos

Duur
Onderbrekende

25

30

Bandoeng.

Argasari.

18 Juni -30 Sept. 005)
89

(Aug. 54 mm.)

32 Waspada. 18 „ - 2 Nov. 038)
/Jul. 2 mm.\

1 Aug. 2 mm. 1

37 Tasikmalaja. 19 „ -10 Oct. «4
\Oct. 2 mm./



STATION.

Regenloos Duur

in

Onderbrekende

bijna regenloos

tijdvak.
dagen.

val.

41 Cheribon. 29 Mei— 12 Dec. (197)
/Juni 2 mm.\
Vjuli 2 mm./

49 Gombong. 17 Juni-24 Oct. 130

53 Poerworedjo. 17 130

66 Djokjakarta. 13 „ -29 Nov. (170) (Oct. 1 mm.)

72 Pati. „ — 4 „ (144) (Aug. 102 mm.)

78 Madioen. 13 — 1 „ (142) (Aug. 22 mm.)

79 Kediri. 14 Mei- 8 „ 179

80 Blitar. 12 Juni— 5 Nov. 147

86 Grisee. 13 „ -28 „ (169) (Juli 4 mm.)

/Mei 20 mm
Vjuni 4 mm

\
90 Pasoeroean. 25 Mrt- 9 Nov. (230) J

96 Poeger. 23 n — 5 » (228) (Juni 14 mm
/Mei 7 mm

)

\
97 Probolinggo. 27 „ - 4 ., (223) 1 Juni 10 mm

\Aug. 6 mm )

101 Sitoebondo. 24 „ - 9 n (231)
/Juni 6 mm.\
VAug. 8 mm./

107 Pamekasan. 16 Juni- 9 Dec. (177) (Aug. 8 mm )

1913. In tlit jaar heerschte groote droogte in Midden- en

Oost-Java, terwijl West-Java daarvoor vrij wel bespaard bleef

.

Zoo was in Batavia geen enkele maand regenloos als uit

onderstaande cijfers blijkt.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Hoeveelh. 277 262 262 245 147 91 13 34 18 92 149 56

Merkwaardig is de tegenstelling van soramige nabij clkaar

gelegen plaatsen. Zoo b.v. Buitenzorg ten noordcn en

Tjitjoeroeg ten zuiden van het zadel tnsschen Salak en

Gedeh.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

Buitenzorg 383 327 422 423 368 341 108 392 191 465 531 263 4214

Tjitoeroeg 429 207 637 362 68 31 332 646 312 3024
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Ook andere plaatseu in den Preanger ten zuiden van het ge-

bergte ondergiugen een langdurige droogte, b.v. Simlangluinui!/

aan de Zuidkust, dat van 28 April—8 Sept. regenloos bleef.

Aan de „Uitkomsten der regenwaarnemingen in Ned.-Indie,

1913" is ontleend het volgende overzicht van maandelijksche

regensurplus en — deficit voor verschillende deelen van Java

uitgedrukt in procenten.

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. N
West-Java, Noordel.deel - 6 -18 14 26 -14 -52 -79 -53 -60 -23 -

Zuidel. „ -13 -27 31 -32 -89 -94 -64 -37 -16 -
Midden-Java, Noordel. „ 10-18 23 4-44-75-98-66-39-25-

Zuidel. „ - 9 -23 16 4 -52 -93 -93 -81 -42 -20 -
Oost-Java, Noordel. „ — 5 2 87 —12 —65 —87 —99 —90 —72 —46 —

Zuidel. „ 22 -16 36 -27 -28 -73 19 -48 -26 -29 -
De lijst van tijdvakken geheel of bijna geheel zonder

neerslag volgt weer hieronder.

Regenloos Duur
Onderbrekende

STATION.
bijna regenloos

tijdvak.
dagen.

23 Tjitjoeroeg. 24 Mei-28 Sept. 128

29 Sindangbarang. 28 April— 7 „ 133

Garoet. 24 Mei- 9 „ 109

43 Pameungpeuk. 23 „ - 8 „ 009) (Aug. 4 mm.)

50 Bangadoewa. 24 „ -10 Oct.

Cheribon. 23 „ - 5 „ (136) (Sept. 2 mm.)

82 Soerakarta. 20 „ -15 Sept.

83a Batoeretna. 20 „ -19 Oct. 153

90a Klino. 14 „ —11 151

91 Madioen. 20 „ -15 „ (149) (Sept. 17 mm.)
Kediri. 13 „ —31 „ 072) (Oct. 6 mm.)

97 Modjokerto. 30 April— 11 165

99 Grisee. 12 Juni— 11 (121) (Sept. 1 mm.)

102 Sidoardjo. 23 Mei- 9 Nov. (171) (Oct. 5 mm.)

103 Pasoeroean. 14 „ —21 (192) (Oct. 1 mm.)

113 Besoeki. 14 „ -14 Dec. (215) (°
Ct l

l mm)
114 Sitoebondo. 31 Mrt-21 Nov. (236) (April 4 mm.)

121 Soemenep. 14 Mei-12 Oct. 152



175

1914. Het droge jaar 1913 is, zooals nog versch in het

geheugen ligt, opgevolgd ireword en door het nog drogere

jaar 1914. De droogte breidde zich in dat jaar ook over

West-Java uit en daar viel in de Bantammer en Preanger-

bergen eveneens zeer weinig regen, zooals uit onderstaande

iiist hlijkt. Evenals in 1902 breidde zich weer een dichte

novel over het znidelijk deel van den Archipel uit. ')

Regenloos Duur
Onderbrekende

STATION.
bijna regenloos

dagen.
val.

8 Tandjoeng-priok. 10 Juni- 1 Nov. 145

11 Pasar Minggoe. 29 Mei-31 Oct. 155
23 Tjitjoeroeg. 13 Juni—27 „ 137
32 Poerwakarta. 17 „ - 1 Nov. 138

39 Tjinjiroean. 4 Juli—29 Oct. 118
43 Pameungpeuk. 28 Mei-26 ,. 152
49 Indramajoe. 11 Juni- 1 Nov. 144
55 Protjot. 12 „ -12 „ 154
67 Semarang. Mei-31 Oct. 158
72 Magelang. 20 Juni-29 „ 132
74 Banjoebiroe. 14 „ — 3 Nov.
76 Salatiga. 9 „ - 5 Oct. 119
78 Djokjakarta. 13 „ -17 Nov. 158
82 Soerakarta. 13 „ -30 Oct. 140
86 Rembang. 7 „ - 2 Nov. (149) (Aug. 7 mm.)
89 Bodjonegoro. 11 n — I h 144

Kediri. „ -22 Oct. 131

95 Malang. 16 „ -11 Nov. (149) (Juli 16 mm.)
97 Modjokerto. Mei-14 „ 165

99 Grisee. 4 Juni— 13 „ (163) (Aug. 1 mm.)
102 Sidoardjo. 14 155

Pasoeroean. » —15 n 155
107 Loemadjang. 14 „ -5 n (145) (Aug. 5 mm.)
110 Probolinggo. 9 „ - 5 Dec. 180
114 Sitoebondo. 19 Mei- 6 „ 201
117 Pantjoer. 9 Juni— 14 „ 159
120 Pamekasan. 12 „ -20 Nov. 162

verhandeling van Dr. C. Braa



Hieronder heb ik de boven behandelde jaren in een

zicht vereenigd.

Jaren met zeer droge Oostmoessons voorgekomen
in het tijdvak 1827 1915.

Volgens cultuurberichten. Volgens regenstatistieken

1827—1878 1879—1915

1833 zeer droog 1881

1835 zeer droog 1883

1841 1885

1842 1888

1850 zeer droog 1891 zeer droog

1853 1896

1855 zeer droog 1902 zeer droog

1864 1913

1873 1914 zeer droog

1875

1877

Volgens dit overzicht waren dus voor het geheele

tijdvak van 1827—1915, van 89 Oostmoessons een 20-tal

droog, dat is 22%, terwijl, wanneer de twee deelen van

het tijdvak gescheiden worden gehouden, gevonden wordt:

1827—1878 1878—1915
52 Oostmoessons 37 Oostmoessons

11 droog 9 droog

21°/ 24%.
Zonder meer is al wegens de mecr volledige statistiek,

die voor de recente periode beschikbaar is, te verwachten

dat het percentage voor het jongere tijdvak grooter zal

gevonden worden, dan voor het oudere en de meest waar-

schijnlijke gevolgtrekking uit deze cijfers is wel : de frequence

van droge Oostmoessons veranderde niet, inaar bleef 24°/ ,

of in ieder tijdvak van 20 jaren zijn 5 droge moossons te

verwachten.

Voor de jaren van buitengewoou felle droogte wordt

gevonden:



1827—1878 1879—1916

52 Oostmoessons 37 Oostmoessons

5 zeer droog 3 zeer droog

10°/o 8°/

wat een onverwacht nauwe overeenstemming mag- genoemd

worden, wanneer men in het oog houdt, hoe vaag de onder-

scheiding is tusschen een droog en een zeer droog jaar.

In den aanvang is reeds te berde gebracht, dat ieder droogte-

jaar zijn eigen karakter heeft, zoowel wat duur, onder-

brokenheid, verdeeling over het jaar en over het eilaud

betreft.

Het trekken van scherpe grenslijnen zou alleen voor de

nauwkeurige uitkomsten van volledige regenstatistiekeu

mogelijk zijn en die zijn enkel voor het recente tijdvak

1879—1915 voorhanden. Of nu het trekken van zulke scherpe

grenslijnen voor de praktijk van overwegend belang zou zijn,

meen ik te mogen betwijfelen, daar de eischen en wenschen

in de praktijk veelsoortig zijn.

Wat gunstig voor de suiker is, kan onverschillig voor de

koffie zijn; thee en tabak hebben geheel andere groei-

voorwaarden en zoo kan men doorgaan; om dus voor alien

een zoo bruikbaar mogelijk overzicht te geven van de

droogte-kansen, daarvoor zijn uitgebreide regenstatistiekeu

noodig. Inderdaad wordt daaraan thans op het Observatorinm

gevverkt.

Hit bovenstaand zeer globaal onderzoek naar de droogre-

jaren kan niet meer dan een eenvondige, algemeene uitkomst

gei.rokken worden en die kan luiden

:

Op 20 jaren moet men rekenen op het ?oorkomen van

5 droge en 2 zeer droge jaren, welke zeer droge jaren

grillig in hun opvolging zijn, zoodat er evenveel kans is,

dat na een zeer droog jaar over enkole jaren weer znlk een

jaar volgt, als dat het meer dan 10 jaar later volgt. De kans

echter, dat twee droge jaren dadelijk op elkaar volgen is

zeer gering en redelijker wijze behoeft een herhaliug van

het geval 1913 en 1914 voorloopig niet gevreesd te worden.

LXXV 12k
-
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Het ligt voor de hand om na te gaan of uit deze statistick

een verband spreekt tusschen hot voorkomen van droge

jaren en de elfjarige schommeling in de activiteit der zon.

Hieronder zijn daarom opgemaakt de tijdsruimten, die de

verschillende droogtejaren scheiden van het naastbij zijnde

maximum of minimum in de zonne-activiteit. Die maximum-

en minimumjaren mogen hier eerst volgen.

Maximumjaren. Minimumjaren.

1830 1834

1837 1844

1848 1856

1860 1867

1871 1879

1884 1890

1894

1906 1902

1917V 1913

Gevondcn wordt dan voor het aantal jaron t.iisschon dmou

en zeer droog jaar (met sterretje) en naast volgend of naast

voorafgaand maximum en minimum.

Maximum. Minimum.

Gemidd. ) droge 3.35 jaren 2.64 jaren

voor de ) zeer droge 3.5 „ 1.6 „

De gemiddelde uitkomsten wijzen dus op een nauwcr samen
gaan tusschen droogte met geringere dan met grootere zonne-

activiteit en de betrouwbaarheid dezer uitkomst wordt



•_!iM'ii_<i«'iiii(l door do omstandigheid, dat dezo voorkeur voor

de geringe activiteit veel sterkcr wordt bij do zeer droge

Ze is ook geheel in overeenstemming met de uitkomsten

door Dr. Bbaak gevonden ') omtront het optreden van eon

driejarige schommcling in den regenval, welke schommeling

zeer geprononceerd optrad bij goringere on daarcntegen

vervlaktc bij sterkerc activiteit.



Verband tusschen de toestanden der trek= en

spfraalveer en storingen in den gang
van een chronometer
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Lehrbuch der Navigation, 1906 pag. 318-322.
Het leerboek van Brouwer, tweede deel.
2
) In het leerboek van Herman, ecrste deel, biz. 296 wordt i

de verslapping der trekveer gesproken.
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Van welken invloed do lengte der spiraal en de krom-

ming der eindbocht op den gang- zijn, kan uit het volgende

voorbeeld blijken.

Tijdrneter Victor Kullberg N°. 6276, toebehoorende aau do

Kon. Petroleum Mij., kreeg ik om na te zien, daar hij steeds

vertraagde en wel elkon dag ongeveer eon halve soronde moor.

Op 30 September j.l. was zijn gang 4-14.s
5. Bij onderzoek

bleek de spiraal op 3 plaatsen te roosten. Het balans-eiudc

der spiraal, hetwelk het sterkst door roest. was aangetnsi,

brak af. Met verkorte spiraal (8 m.M. korter) block de gang

op 1 October minus 14 minuten en 7 seconden te zijn. 1 )at znlk

een klein verschil in lengte der spiraal een grooten invloed

heeft op den gang, volgt uit do riiillipssehe uiiiigtonmilc:

T=tt y A.A, waarin T= schommeltijd van de balans,

A haar traagheidsmoment, ten opzichte der as waarom

zij schommclt, L = lengte der spiraalvoer en .1/ -= elastici-

teitsinoment dier veer. Do lengte der spiraal was onge-

5()
verminderd in lengte, wat

van Phillips eon g angversnelliug v

Op 2 October word zijn gang

bracht. N'u begon do tijdrneter U

7 October, hierna i bleef do gang

October tot nabij nul tornggebrai

werd veroorzaakt door de vermind*

moment (M) der :spiraal, tot doze

werd.

Zijn de beide eindpunten der sp

Phillips bevestigd. dan zal bij hot

chronometer het isloehronismo min

De fijnstoller (ik weet hiervoor



b|j komt.

Om dit te borciken worden trekveeren van verschillonde

stcrktc gebezigi! loi iial d( Lro\\'onschte drijfkraoht verkregon is.

Uit het tijdmeteronderzoek aan de Filia&l-inrichting van

het Kon. Ned. Meteor. Instituut te Amsterdam bleek, dat

niet alleen nieuwo tijdmeters, maar ook tijdmeters met een

nionwo trekveer aoeeleraho vert:ooi;ii,>n. in ..Do Zoo" van

1905 en in de „Annalen der Hydrographie" ') 1907 decide

ik dit terloops mede.

De gevolgtrekking zon kimnen gomaakt worden, dat wel-

licht ook hier verdikking der olie de oorzaak van gang-

versnelling is, doch daartegen moet worden opgemerkt, dat

opnieuw geoliede tijdmeters over 't algemeen geen gangvcr-

snelling vertoonen, althans niet dadelijk. Van de ongeveer 100

aan het Nautisch Instituut te Tandjong Priok gerepareerde

tijdmeters heb ik nauwlettend do gang-on nagogaan en

geconstateerd, dat na de regeling, welke ik meestal 3 a 4

dagen na de reparatio uitvocr. do gangwijzigingen klein zijn

en zoowel positief als negatief, ja zelfs 't meest positief.

Men noemt den gang positief als de tijdmeter achterloopt

en negatief als hij voorloopt.

Wannoer verlies van elasticiteit der trekveer acceleratic

doet ontstaan, dan zal dit ook plaats moeten vinden wanneer
deze veer zich in een toestand bevindt, die voorafgaat aan

het broken. Om aan te tooncn, dat dit dan ook hoi ircval

is, geef ik onderstaando voorbeelden.

I. Tijdmeter Caminada 6671.

20 Nov. 1912 dag. gang — l. s l

28 Dec. 1912 „ —2.2
30 Mei 1913 „ —3.5
in 1914 tot 1 Juli - 7.8

Trekveer gebroken 1 Juli 1914.

') Die Anwendung des Einflusses derTemperaturauf <

metergang in der nautischen Praxis, Ju li 1907.



T/jdnwIcr Joint nuseu 31)28.

November 1914 dag-. ^ang = + 2:

2 Maart 1915 „ n = + 0- 1

26 „ „ » = + 0.!

19 .April „ „ „ = — 2.(

18 Mei „ = — 5.'

8 Jimi „ „ „ = — 6.1

11 Juui 1915 brak tie trekveer.

16 Januari 1915 ,

10 April

27 Mei

Trekvcei • gebroken.

Tijdmeter '. 0. EhrUi

13 September 1913 da

24 Augustusi 1914 ,

16 Jauuari 1915 ,

11 April 1915 ,

Trekveei • uebrokeu.

Maatschappij en

Duitsche stoomsf
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Meermalen komt Lot voor, dat bij stilstand van den

tijdmoter door hot broken van tie trekveer, do gezagvoerder

dit breken toeschrijffc aan eon verkeerde behandelinu van

do zijde van den officier met het opwinden der tgdmetera

belast. Ofschoon gemakkelijk kan wordenaangetoond, dat zulks

bijna niet mo<relijk is, daar do rfuithnj hot broken of onklaar

loopen voorkomt, geeft het boverataande een uiiddel om uit

do dagelijksche gaugen het bewijs to puttou, dat hot brekings-

proces roods sinds een bepaaldeo tijd in working was.

We komen nu aan het eigenlijke voordeel, dat uit onze

beschouwingcn kan worden getrokken voor de scheepvaart

en wel, dat we hierin een uiiddel hebben om het prevention

is better than cure te kunnen toepassen.

Dat het broken dor trekveor volstrekt geen zeldzaamlieid

is. blijkt al uit de hier i^egeveu voorbeelden '). Om deze roden

alleou is het al veiliger twee in plaats van eon tijdmoter

de meening zijn toegedaan: ,,als ik geeu drio tijdnioters mode
krijg, heb ik Hover een dan twee", daarbij vergetoude, dat

er meer kans is, dat een tijdmeter een „break down" krijgt

dan twee.

Toch maken heel wat schepen lange reizen met 6en

tijdmoter. Terloops wil ik met een enkel woord op eon under

gebrek de aandacht vestigen. De stoomers der K P. M., welke

o|) Nieuw-Guinoa en de Molukken varen, blijven meer dan

2 maandeu zonder botrouwbaar tijdsein (van Soerabaja tot

Soerabaja), zoodat deze schepen een tijdmoter moeten hebben,

welke gcen grooter gangverschil in dien tijd mag hebben dan

gemiddeld 0.
s2. 't Zal dan ook hieraan moeten worden

loo^eschreven, dat in Indie vroeger het gegiste bestek meer
vertrouwen bij den gezagvoerder had dan het astronomische

of z g. ware bestek. Mot het wetenschappelijke toezicht op



tijdvorgolijk lcven", is te hoog. Hot tijdsein to Makasser

(op mijn voorstel door do K. P. M. opgericht) is een groote

verbeteriug voor de vaart op deze haven, terwijl de Molnkken-

booten hot tijdsein kuniion gebruiken op him tenmreis naar

Soerabaja of Batavia. Tot mijn genoegon neb ik knnuen

constateeren, dat dit tijdsein roods voulvuldig on met vrucht

door do van do Molukken konirnde schepen is gebniikl oni

don berekenden stand van den tijdmeter te verbeteren. ')

Van de moeste schepen der Kou. Paketvaart Maatseliappij

komt do tijdmeter ongo\'oer tweemaal per jaar bij het

Nautisch Instituut te Tandjong Priok in observatie. Blijkt

mij. dat eon tijdmeter welko ni et nieuw nleer is, acceleratie

vortoont, dan verstrek ik hem i niet aan een schip hetwelk

een lange reis moot maken. Hiordoor wordt zoo weinig

mogelijk risico geloopen, dat men op de r<iis door het broken

van de trekvoer verstoken is van tijdinoror-hulp.

BATAVIA, October

nementswege nog ec-nige tijdseinstations op

beginnen met Semarang en Padang. Later zi

Makasser en Balik Papan volgen. Dit beslu

scheepvaart op prijs worden gesteld.
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Uitbarsting van den Roeang. Hierorotrent rapporteerde de

fd. Controleur van Dijk.

Omstreeks 4 uur in den namiddag van den 2!i sU" Mei

is plotseling de steeds rookende vulkaan Roeang gelegen

tegenover en ten Zuid-Westen van de negorij Tago>

en daarvan gescheiden door een + 3 mijl breede zeestraat,

uitgebarsten.

Xadat zich tegen dat uur dikke wolken hadden samen-

-vpakr boven dien berg, en een voor dat uur buitengewone

donkerte had uitgebreid over het Xoord-Westelijk deel van

het eiland Tagoelandau<_r, stee.ir plotsrlin^ ecu benielhooge

zwarte zuil uit den krater op, welke zich weldra ontlasttc

in een asch- en steenciiivuvn. tenvijl intnsschen een roodc

glocd boven den berg zichtbaar werd.

Volgens bekomen inlichtingen kwamen de steenen, onder

welke er waren van +15 c.M middellijn, neer in de ge-

heele streek tussclien P>oeha en Minangan, een afstand van

+ 12 paal, terwijl de aschregen, verspreid door den onge-

woon sterken Zuid-Oosteuwind, het geheele eiland met een

vaal kleed overdekte.
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Ongeveer half zes hield die ascti- en steenenregen op,

oin 10 minuten daarna met nog grooter hevigheid opnieuw

to lie-in mm. Thans drounde en beet'de do aarde, de vuur-

gloed boven den krater word heller en uit hot hart van

den berg dreunde een dof gerommel op.

Tenelijkertijd ratelden donderslagen onophoudelijk door

het luchtruim, tenvijl bliksenillitsen senior onafgebroken het

finiianieni doorkliefdcn. Nog hooger dan te voreu verhief

zieh de zwarte asch- en steenenzuil ten hemel ; de pendita

van Tagoelandang, die hot angstwekkende sehouwspel had

gade geslagen van uit zijn hooggelegen woning, welke

uitzicht geeft op den vuurberg, deelde rapporteur dezes

mode, dat de hoogte van dezen zuil oneindig en niet te

schatten was.

Om ongeveer 8 uur hield de steenenregen op, ook de

lardbevingeii vermiuderden, doeh thans zag men aan den

Oostkaut een vurigen lavastroom uit den krater vloeien,

welke langzaam en zigzagsgewijze zijn weg naar beneden

zoeht, overal de reeds vruchtdragende klapperboomen in

vlam zettend, zoodat weldra de geheele beruhelling het aspect

bood van een grooten bosehbrand.

Ook aan den Zuid-Oostkant van de berghelling vloeide

een gloeiende lavastroom van den ^ 800 meter hoogen top

de zee in. Tegen 10 uur word de aschregeu, welke intus-

scheu onafgebroken was ueergedaald, dikker; plotseling

begOD de krater weer steenen uit, te braken, veel grooter

dan te voreu. Roodgloeiend spoten zij als een eompacte

slagen ratelden weer door het luchtruim; bliksemflitsen

schenen zich boven den krater te concentreeren en de

Roeang zelf stootte een dof gerommel uit, dat menigmaal

uaiiLH'oeidr tot eon aiigstwekkeml u'eloei, dat zich onderaards

scheen voort te planten.

Naar ooggetuigen meedeeldeu, vielen er thans op het

eiland Tagoelandang steenen neer van ± 30 c.M. middellijn,



terwijl langs do helling' van den Koeaug zell' gloeicnde

steenbrokkeu van groote afmotingon in zee rolden.

Eerst tegen 1 uur werd alles stil. Alleen de aschregen

hield aan.

De zwaveldamp, welke sedert hot begin der uitbarsting

de atmosfeer heeft bezwangerd en monigmaal de ademhaling

heeft bemoeilijkt, is allengs dunner geworden ; thans (30 Mei

3 uur n.m.) is de atmosfeer ongeveer zuivor, hocwel af en

toe het uitzicht wordt bcleinmerd door de hevige aschwolken,

die door den fellen Zuid-Oostenuinw trlkens worden opge-

jaagd.

Rondom den krater hangen den geheelen dag dikke grijze

wolken. Nog steed onafgebroken stroomt aan den Zuid-

Oostkant van don Koean^ »!< gloeiendo lava in zee.

De lava-stroom aan den Oostkant is sedert 1 uur hedeu-

nacht opgehouden.

Tor reede van Menado is gisteravond waargenomen dat

de lucht, omstreeks 9 uur zwart bewolkt was, en wel in de

richting van Tagoelandang. Ook werden voortdurend bliksem-

tlitsen waargenomen, welke zioh op een punt schenen tc

coucentreeren. Oogenschijnlijk is de top van den berg

verandcnl. Ki*ni-v woken Lreledcn niocten vole doode visschrn

nabij de Boeang /iju gevonden. Men schreef dit toe aan

(Pad. Bovenlanden). Dezelfde 1



Ecu lichte asch- of stofregen werd nog gerapporteerd

uit Lebak-Parai in Bantam op 19 October tusschon o en

8 uur 's avonds en op 29 October.

Aardbevingen.

In den nacht van 26 op 27 Mei omstreeks middornaoht

woodde oon zware aardboving o\> hot eiland Japcii ton Xoorden

van Xieuw-Guinea, waardoor alle huizen zijn iugestort. Van

de dorpoii Ansoes en Boom werden door eon vloedgolf ver-

scheidene huizen weggeslagen. Vele Papoea's kwauien bij

de ramp om.

Ecu zeer zware aardbeving waardoor groote verwoestingen

werden aangericht teisterde den 26 Juni omstreeks twee

uur in den morgen de kuststreek van Benkoelen.

Aan het verslag van den Resident van Benkoelen ontlee-

nen we het volgende:

Te Benkoelen stortten vele huizen in voornamelijk in het

chineesche kamp; de Europeesche school, de woning van

den chef van het postkantoor, vele Europeesche woonhuizen

on ia.'sidontswoning waren onbewoonbaar, bijua alle steenen

landsgebouwen werden beschadigd. Houtcn gebouweu, de

I Loll. Mai. school, Inl. school, en beschikbare gebouwtjes binnen

L'ori Marlborough diondon tijdelijk tot logios voor ambtenaren

Gedood werden 20 personen chineezeu en inlanders,

owond 20 w.o. 7 Europeanen.

Aan bruggen en wegcn werd vooral in de kuststreken veol

chade toegebracht, het kustlicht op Poelautikoes liep geen

chade op, de lichtwachtorswoning werd vernield.

Eeu nrenlange wolkbreuk vermeerderde nog de vernieling

innen de beschadigde huizen en gebouwen.

Kepahiang.

Om 2 uur 's nachts werden zware verticale schokkcn ge-

urende vijf minuton waar-oiiomon, daarua nog eon viertal
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lichtere schokken met tusschenpoozen tot 6 uur v.m De Kaba

vertoonde geen zichtbare teokenen van verhoogde wer-

king.

De daken van de gevangenis en van de controleurswoning

weder zwaar beschadigd, omtrent ingestorte huizen kwamen
geen berichten.

Doesoen Bahang.

Een huis ingestort, geen persoonlijke ongelukken.

Onderafdeeling Lais. „I)oor instortende woningen werden

„in de doesoen Talang Rasau, marga Lais een man en in

„de doesoen Toeran Moempo, inarga Semitoel, een meisje

„gedood. Ovorigens kwamen slechts enkele gevallen van

„onbeduidende verwonding voor."

Was het verlies aan mcnschenlevens gering de materieele

scbade door de aardbeving toegebraeht, is aanzienli.jk te

noemen. Zeer vele woningen en huizen zijn of geheel

ingestort of zoodanig verzakt, dai athreken uoodzakelijk is.

Van de Gouvernementsgebouwen hebben schade beloopen,

het kantoor en de bijgebouwen van de Controleurswoning

te Lais.

Het eerste is vrij"vvel in eene mine herschapen, terwijl de

laatste groote scheuren vertoonen
;
beide zijn n.l. van steen

opgetrokken. De Controleurswoning heel't geene schade geleileu,

behalve de vernieliug vau een paar steenen neuten en ver-

scheidene glasruiten. Verder heblien her zuiu j»akhuis m de

Gouvernements Inlandsche school te Pasar Lais te lijden

gehad, hoewel eerstgeuoemde in geringe mate; aan de

gevangenis is -een schade toegebracht.

Groot is echter de schade toegebracht aan brnggen en

wegen. De geheele weg van Henkoeleu naar Kurah<»en

vertoont groote scheuren (vooral waar de weg door opgehoogd

moeras loopt) en aardstortingen. Alle bniggen in dozen

weg hebben tniu of meer schade beloopen, welke vooral aan

die over de Soengei Lemau, Aer Palik en de Aer Bintoenan

belangrijk kan worden genoemd.



Afih'tl'mii Manna, [ngestort zijn in do marga:

dei- bruggen Selali on Pino Goentoeng zijn zwaar besdiadigd

;

deze worden door de bevolking „en masse" hersteld.

Persoonlijke ongelukken zijn niet bekend.

Pasemah Oeloe Manna Oeloe. 21 huizen en 29 rijstschuren

ingestort, teruijl 1pvimisuv\ a.ul
i
jk trowoiid zijn: 3 personen,

niet levensgevaarlijk 2 personen.

Oeloe Manna llir: 1 bins on :> rijstscliuren.

Pasar Manna: 2 tmizen.

I >o wen' van Manna tot aan de gretis van Palembang

vtM'loont t.-ilnjkf aanlstorringcii. Vooral dc brrgweg tusschen

Lo«'lu)04 Tnpi on Tandjoong Sakti heoft zeer zwaar te lijden

gehad; de we-- wordt thans door de bevolking ,.en masse"

De voor- en reenter zijmnur van 's Lands gevangenis zijn

:.M',!t rlr.'lijk oingovallen, — terwijl het steenen gebouw op

vcrsclieideue plaatseu zware scheuren vertoont en vele

i i : i k [ > am !

(
• n naar lit'iu'den zijn gestort, zoodat het verblijf

binnen de gevangvnis niet meer veilig is waarom de gevan-

genen dan ook voorloopig in de kookloods van de Gewapende

Politiedieuaren onder dak zijn gebracht.

Van de iuventarisgoederen dor pasanggrahaus is van het

)reekbaar gederlre nageiloeg niets heel gebleven.

In de rontrolenrswoniilg zijn de menbels in de voorgalerij

ioor de omgevallen binu eiinmren grootendeels vernield, alio

anipeu zijn van den wai id gesliugerd, het glas- en aardewerk

n de kasten en elders ha de goeding gebroken.
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De wegen bij paal 21-22 on 50-59 zijn beschadigd en

de landhoofden van do nieuwe brug bij oude paal 29 Siaboen

gebarsten; ook is eon gcdeelte van de kabelbrug besehadigd.

De strandweg vertoont op tal van plaatsen diepe schcuren,

ttMwijl bij brug Alas de weg verzakt is en 75 c.M. lager

ligt dan het bruggedek.

Persoonlijke ongelukken hebben niot plaats.



verscfiijnselefi van verhoogde

volgondo districted

Ak^k^tn^Onberaedee toomnan

PlaIts. Residentie.

Java's 4e
. punt.

=
Bantam. Java.

Sindanglaoet. Cheribon.

Magelang. "

Wirosari. Semarang.

GoenoengkidnH. Djocjakarta.

Sragen. Soerakarta.

Bodjonegoro. Rembang.

Blora.

Sidoardjo. Soerabaja

Malang. Pasoeroean.

Moeara Laboeh. Pailai irsche I'.ovenlanden. Sumatra.

Bangkinang.

Tanah Datar.

Loeboo Kikapang.

Soeliki.

Ophirdistricten.

Bengkalfe. s,

"

Selat I'andjanu.

Kampar KM.
Siak.

Bagan Si Api-Api. »

Moeara Tembcsi. Djambi.

Sarolangocn.

Kartapoera. Palembang. „

Anambas eilandon. Riou v en Onderhoorigh. Anambas Eilanden.

Poeloe Toedjoeh. Poeloe Toedjoeh.

Manggar. 11:111!; ka c» Onderhoorigb. Billiton.



Afdeeling . Ondebafdeeling Gou\™E,r

ElLAND

Plaats. Residentie.

Koeala Koeroen Z. en (). Afdeeling. Borneo.

Rantau. „

Long- Iram. »

Poeroek Tjahoe.

Apo-Kajan. I

Boni. Celebes er Onderhoorigh. Celebes.

Soppeng. »

Boni-ri-Attang.

Makale.

Saleijer. Saleijer.



Plaatb. Residentie.
BlLAMD.

•lava's 4 e punt. Bantam. Java.

Sindanglaoet. Cheribon.

Ploembon. M

Poerworedjo. Kedoe.

Magelang.

Wiroaari. Semarang.

Sragen. Soerakarta.

Bodjonegoro. Eembang. .

Blora.

Sidoardjo. Soerabaja.

Pasoeroean.

Moeara Laboeh. I'adaiigst.-he Hoveiilandeu. Sumatra.

Bangkinang.

Tanah Datar.

Loeboe Sikapang.

Bataug Hari.

Bengkalis. Sumatra's Oostkost

Selat Pandjang.

Bagan Si Api-Api.

Kantpar Kin.

Siak.

Martapoera. Palembang.

AnambJeilanden.
Poeloe Toedjoeh.

Manggar.

Sampit

Koeala Koeroen.

Eantau.



A 1
••

1 ) 1: B L 1 X<
;
, ( ) N I > H BFA I ) BE EING GOUVERNEMENT

Plaats. IIeSTDEXTIE.

Long Irani. Z. on 0. Afdeelin Borneo.

Foeroek Tjahoe.

Martapocra.

Tanah Bamboo.

Kooala Kapoeas.

Aj to Kajan.

Ooloo Soengei.

Boni. Celebes en Onderhoo righ. Celebes.

Boni-ri-Attaug.

Saleijer. Saleijer.



AARDBEVINGSBERICHTEN.

De <lata der seismoffrallsclie opii-okomiii: /:

ilo re<_nstratios van den Wikoiikut srisnioirraiil

waarvan do resultatcn niaandolijks door hot

Meteor. Ohservatorium worden gepubliceerd.
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Februari l»H.

\:Jj;:;li;'
0.5 N.

0.9 N.

' 88. 65-

>0

no—m '.

'

'

1 iekt terticuL



Reeks schokken vlug achter

o-Iw

Dcuren en niamkozijneii kraken.

Tijd kan 10 uiin. fout zijn.

De huizeii selnidden zoo, dat c

tnt 1m ml j an zonnestand.



verschijiiHelei

s

;

6Z
-|
m
T'



iijkoiiioiulc veixchijnselen

bocmi. S.0Z. 107.0

,„.

I
gala.

onm Mas.

0.7 Z.

0.9 Z.

1 I'.i.?

100 3

iradja.

6.6 '/,



D K

Lee^fe.

mbtenaar. dj«l|
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Berichtgever. Waaraemings-

plaats. Breedte.

Lenote
Residentie of

en Eiland. |

Uur.

tijd.

B
Se

gsr

C

P.ijkr.n..'

E

Mei 1914 (vervolg).

Civiel Gezag- Poelau Tello. 1 0. U Z. 9<.3

Pad. Benedenl., 29

Poelau Bodjo.

Ternate, Roon, 31

IIU.V7-HS.

Lichtopzichter.

Zeuding Leeraar.

Poelsa Bodjo.
|

0.

Jende. 4. 7 Z 134.5

ll-.MiL M

L5«85«
|

IBu l0m

_._—_=

•-• s

Hoofd v. Plaat-

sriijk IW.tur.
lloold v Plaat-

srlijk l'„>tniir.

Fort v. d. Ca-

pellen.

Goenoeng Mas.

0.5 /

7.3 Z

Padangsche

lit'iicdfiilaiidi'ii.

l"3f>™** (
—

1

|

W-O. Horizon,
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A It <: D E

b-**J. »—*•
|;i

^ ';::;"
, ; .,„.„,.

f i-'ii'j,- "£!.'- 2 BMUfa*
„„„.„ »

Blende ver.-l, lill >o,,n

•« Eilaml.

JQ
'

.... /Si. s.,,,,,,,,,,
opmerkiBgen.



101.1

;

!



2(3 1«50» +
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„,„,,„ r

A

':r
Reddendo*

J ';'ij',i'" 'tijd. &
J

Tandjong Radj.

Blinjoe ei, Dje-

Man^.imlja.
l.'l 'A.

Kegentackappen.

Tenia te, liatjan.

M

+ .

+ i

+ 15

Ja a Ti}4



aard der beweging.

Bijkomende verschijnselen

Adspirant-

Controleur.

Padang Pan-
djang.

Manna.

G. Holstra, Pas- TandjongSakti.

G. E. Hoffmann. GoenoengWalet.

bach.

J. H. Berkhui-

Tjipetir.

Lebak-Parai.

conj:;;;. Saparoea.

Civiel "oeza-

Neira.

Waliai.

0.5 Z. 100.4

4.5 Z. 102.9

4.2 Z. 103.1

6.9 Z. 106.8

7.0 Z. 106.6

6.6 Z. 106.4

3.6 Z. 128.7

4.5 Z.

0.5 X.

129.9

123.1

129.5

3.0 Z. 127.1

3.7 Z. 128.2

3.0 Z. 132.3

4.2" Z. 103.1

9.1 Z. 127.2

4.5 Z. 102.9

4.0 Z. 103.2

Pad. Boveulan- 1
5i28m + 25

Benkoelen,

!

21« 55^

22" 3«

+ 13

Preanger, 8 0«2S— (— 12)

Preauger, Java.

3 0u 15m**

5 8 U 5m — 88

Amboina.
S U 7

m

Menado,Celebes. 5 6 U 30m — B5

Boeroe.

Ceram. 5 8»25«» — S6

Amboina, 8" 40™ —102
Menw-Guinea.

6 4u20-

Benkoelen, 7 12»50«» + 15

Timor en On- 22110m — S2

Benkoelen, lin 10m + 15

Sumatra.

11 11*30™

Palembang, LI 12" 0™ + 14

Midden Java Tijd.

1 N-Z. Vrij sterk.

12 N—Z. Lichte horizontal e schokken.

3 >—NW. Gering.

12-M1'. ±* a 5

O—W.

Een aantal vlug opeenvolgende
vrij hevige horizontaleschokken.

2 4 schokken, verticaal en liclit.

2 schokken, vrij sterk, horizon-
E=„ige ZW—NO.

± 60

O—W. 2 hevige horizontale schokken.
Eenige lichte schokken.

Een paar

^'oiiden.

O—W.?

Horizontale lichte schok.

"*
Horizontale lichte schok.

Hevige schok.

Gering.

:i Z-N. 4 schokken.

t
7»17». 50* 6»

Tamelijk hevig.

2

N—Z.

vermoedeliik.

NO—ZW.

Lichte horizontale schokken.

Duidelijk waarneembaar.

trillingen, gerommel.

-
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A It

Residentie of

Berichtgever. Waarnemings-

plaats.

Lengte

Breedte. °°^
Gouvernement

en Eiland. j

Unr.

t°5d.

e

Sd!"

graaf

Juli 1914 (vervolg).

Hoofd Admini- Loeboek
Kilangnn.

1.0 Z. 101.4 Sumatra's West-! 17 l 9u ™ + 25

fabriek Inda-

Civiel Gezag- Wahai. 2.8 Z. 129.5 Amboma,CeramJ23
6" 45™

- 91

H. Veen Jr. Tjikorai. 7.4 Z. 107.9 Preanger, Java. 29 2 2u:,u»<** (- 12) 23" Um s
!

Padan* Pan- 0.5 Z. Padangsche 31 7"30m** + 25

djang. B
^t"'

Augustus 1914.

Controleur. Manna.

Pandeglang.

Lebak Parai.

4.5 Z.

6.3 Z. 106.1

Benkoelen,

Sumatra.

5 u 5111**

4... t.V11**
(
_i,

Administrates. Goenoeng Mas 106.8 Preanger. 3 l 2 u o«>**

.1. II. Berklun Lebak Parai. Bantam, Java, |:VM7™**

CiVie

hebb
G
er!

a^ Seba. 10.5 Z. 121.8 Timor en On-
derh., Savoe.

6 12u20m _ hO

Ardjasa. 6.9 Z. Madoera. 10u 15m * (-12)

—-ST"
2.5 Z.

8.7 Z.

140.7

115.2

Ternate en On-
derh., Nieuw-

Baliu. Lombok

211" 10™

,.,.

Badoeng.

"

Bali.

18 1- 1-

Controleur van I Neir'a. 4.5" Z. 129.9

!-

2°2u 30" -"93

J. W. Reuschen Tjipetir. 7.0 Z. 106.6 Preanger, Java. 2:-

B J ava Tijd.

Intensiteit

ird der beweging.

1

± 3 W—0. Licht hevig.

8 N-Z. Vrij sterk.

Yertikaal vrij zwak.

3

N—Z.

W—N.

f 0—w.*

}

NW—ZO.

3

NO—ZW.
± 3

>n paar
O— vv.

secoiiden.

N—Z.

Licbte horizontale schokke

Licbte scbokken.

nkk.r,

Sterke trillingen.

2 zwakke scbokke

Licht vertikaal.



Residentie of H 1 s
•

Berichtgever. Waarnemings-
Lengte

Gnv.

Gouverneraent

en Eiland. 1

Uur.

tijd. 'tijd."

graai

Minuten. Batana.

Augutsus 1914-
(vervolg)

H. Veen. Tjikorai. 7.4 Z. 107.9 Preanger, Java. 23 5u 30m** (- 12)

G. E. Hoffmann. GoenoengVYalet. 6.9 Z. 106.8 ;>:> 5" 39m**

J. H. Berkhuy- Lebak Parai. 6.6 Z. 106.4 Bantam, J™. 23 5" 15m**

Controleur van Denpasar. 8.7 Z. 115.2 Bali en Lombok, 26 21" 46m — 32

Badoeng. Bali.

Controleur B. B. Tabanan. 8.5 Z. 115.1 2 b

Controleur van 8.7 Z. 115.2 26 2iu46«n

Badoeng

September L 9 1
4-

Ass.-Wedana Gondosoeli. 7.6 Z. 111.5 Madioen, Java. 2iu (jm** (—12) 2iu 10" 41*.

Districtshoofd 8.4 Z. 113.5 Besoeki, Java. -

van Poeger.

Kroetjil. 7.9 Z. Pasoeroean, 20u30m**

vitn Kroetjil. Java.

Controleur van 112.5 21«25m**

Lawang. 7.8 Z.

Controleur B. B Toempang.

Toeren. 827

112.8

112.7

21"25m**

21"18m**

Singled. 2.4 N. 97.8 Tapanoeli,

Sumatra.

7«50ni + 36

Controleur. 1.4 Z. 120.8 Menado.Celebes. Hu U«n — 56

Controleur B. B Toeren. 8.2 Z. 112.7 PaS°er0ean

Java>

11 23" &m** C-isJJ

Loeboeh 1.0 Z. 100.4 Sumatra's West- 14«12m + 26

strateur Portl. Kilangan.

Cementfabriek

Indaroeng.

Ja

4" 5"

a Tijd.

en aard der beweging.

± 30

.... „ _.

.

N-Z.
NO—ZW.

Vlug elkaar opvolgende schok-

, 2 scbokken, horizontaal, licht.

± 2 2 schokken, vrij hevig.

i I

O—W.
NO—ZW.

Horizontaal, vrij sterk.

2 schokken, vrij hevig.

ZW—NO. Twee niet sterke schokken.

W-O. Lichte schokken.

ZO—NW. 2 matige schokken.

O—W.

ZO-NW.

O—W?
NO—ZW.

1

jsSt
schoken eeiliets

N^fwtesSen.

N—Z.
O-W?

Zwak, horizontaal.

Sterke golving.

Verticale vrij hevige schok.

Verticale schok.



Intensiteit

aard der beweging.

September 1914- (vervolg).

Controleur.

Civiel Gezag-

Civiel Gezag-

Adm. der On

Gorontalo. 0.5 N. 123.1 Menado,Celebes. 17 23" 30™ — 65 ,;,-u;;m ; , ;,

Banggaai. 1.5 Z. 123.5 Celebes en On-
derhoorigheden.

17 23" 0» — 67

Goenoeng Mas. 6.7 Z. 5" an 1"** (- 12)

Gorontalo. 0.5 N.

Posso. 1.4 Z. 120.8 23

Banggaai. 1.5 Z. 123.5 Celebes en On-
derhoorigheden.

23 Id" 30"'

n u 5m
- 67

Padang. 1.0 Z. 100.3 Pad. Benedenl.,

Sumatra.

24 3U15- + 26

100.4 Gouvern. Suma- ;'4

Kilangan. tra's Westkust.

Tjikorai. 7.4 Z. 107.9 Preanger, Java. 29 4 u 4 (,m** (- 12)

Neira. 4.5 Z. 129.9 Amboina, Neira. 2! 12u45m — 93

Malang.

Neira.

7.9 z. 126.4

8.0 Z. 112.6

4.5 Z. 129.9

4.0 Z.

7.5 Z.

122.6

7.9 Z. „„

Timor en On- 2 11« 30m - 79

derh., Wetar.

Pasoeroean, 2 20" 32m** (— 12)

Java.

17" 0"« — 93

Banda Neira. 22u 15«n

Celebes en On- +17"50m
derh., Celebes.

Soerakarta,Java. 5

6

18" 30™
22" m

711 om**

Pasoeroean,

Java.

8 19"30<"**

2 O—W.
10 Een doorloopende lichte scbok.

Lichte beving.

3 schokken.

Zwak, horizontal.

Lichte doorloopende scbokken.

Eenflinke doorloopende schok.

Vrij sterke golvendt

Tijd ontleend aan %^

NO—ZW.

1 N Z

hewegmg.

2 NW—ZO. Licht. Licht onderaardsch p^mmi.

5 Matig.

Horizontale lichte schok.
Een paar

seconden.
O—W.

Lichte schokken.
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Bericatgeter. Waarnemings-

p,aat, keedte.
="

Residentie of

Gouvernement

en Eiland.

B

a
uur.

tof
in
}a

2 tijd. tjd"
2
Batavia.

October 1914 (vervolg).

Civiel Gezag- Paleleh. 1.1 N. 122.0 Menado.Celebes. 9 8«15» - 61

Ass.-Resident.

Kampong
Baroeh.

Pand eg! an g.

8.5 Z.

1.0 N.

118.7

120.8

106.1

Timor en On-
derh.,Soerabawa.

Menado.Celebes. 15

21

8"30ni — 48

— 56

|ou im'iP.

G. E. Hoffmann. GoenocngWalet. 6.9 Z. 106.8 Preanger, Java. 27 ,2«14»**

Lebak.

Rangkasbetong.

Lebak -Parai.

6.4 Z.

z
Bantam, Java. 27

21 22" 15m**

November 1914.

Controleur van

Banda.

Controleur.

Neira.

Moeara
Tambesi.

Djambi.

4.5 Z.

1.7 Z.

129.9 Amboina, Neira.

Djambi,

71 15"25«n 93

a3u |.«

Controleur van 1.6 Z. 103.6 9 23u m + 13

Controleur.

Civiel Gezag-

hebber.

H. Veen.

G. E. Hoffmann
J. H. Berkhui-

Hollandia.

Tjikorai.

GoenoengWalet
Lebak Parai.

1.7 Z.

2.5 Z.

7.4 Z.

6.9 Z.

103.2

140.7

107.9

106.4

Ternate en On-
derhoorigheden

Nieuw-Guinea.
Preanger, Java.

Bantam, JavH.

10

16

16

17 17u45m**

+ 14

— 136

(_ 12) iS.SS-S"
5

Controleur van

Banda.

Neira. 129.9 Amboina, Neira.

: ava Tyd.

*<en paar

seconden.

verachijnselen

5

ZO—NW.

NO—ZW.

Zwak ,,on tdaL

W—O. Niet sterk. Trillingen.

Een paar W-N. Licbte schokken.

± 15 W—
daarna

N—Z.

Zware schokken, horizont ial. Vlug op elkaar rolgcnd.

' 2 zwakke schokken.

Vertikaal, 2 zeer zwakke chok-

O— W of

-0.
N-

ZW- NW.

"w--0.
NW--ZO.

Een lichte en een st<

zontale schok.

4 zwakke schokken.

Krachtig, horizontaal.

Eerst een re

schokken.

Tijd ontleend 1



Residentie of
|

j Herlei .

(iouvernement i , "V, tot l;«

November 1914 (vervolgd).

Wahai.

Banggaai.

Saparoea.

Lfl)nn»- Tunda

Ternate en On-

derhoorigheden

Benedenlanden,

Sumatra.

Controleur. Lho Nga. 5.4 N. 95.3 Atjeh en On-
derh., Sumatra.

20 2ul5«n + 46 2" 54m

Barteld.

Controleur van
Manna.

J. H. Berkhui-

Kota Tjane.

Manna.

Lebak l'arai.

3.5 N. 97.7

102.9 Benkoelen.

Bantam, Java.

20

27

22" 50m

I7u45ni**

+ 36

(- 12)

Civiel Gezag-

hebber.

Hollandia. 2.5 Z. 140.7 Ternate en On-
derhoorigheden,

Nieuw-Guinea.

30 4"30m -136

aard der beweging.

.>• Iieving.

Tamelijk sterk.

Woningen dreunden en kraakten.

erbij

3 NW—ZO.

23 N—Z.

vt'nnonlclijk.

NW—ZO.

1 licbte horizontale sc

Licbt. borizontaal.

bok.

ZZW—NNO. Licbte doori illingen. Licbt gerommel werd geboord.

ZW—NO. Doorgaande hillm;-. ( Jmlcraarseli geromni



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemingeii

BATAVIA en BUITENZORG

gedurende het jaar 1913.

Gemiddelde Oostelijke Declinatie 0° 46/44.

„ Zuidelijke Inclinatie 31° 24/40.

„ Horizontale Intensiteit 0.366899.

„ N/Z. Component 0.366866.

O/W. 0.004953.

Verticale 0.224015.

„ Totale Kracht 0.429881.

Gemiddelde dagelijksche schommeling:

in de Ueclinatie 2/51.

„ „ Inclinatie 2/55.

„ „ Horizontale Intensiteit 0.000340.

„ „ N/Z. Component 0.000346.

y> » O/W. 0.000267.

„ „ Verticale „ 0.000194.

Seculaire Verandering:

(4- = toenemend; — = afnemend).

1906-07. 1907-08. 1908-09. 1909-10. 1910-11. 1911-12. 1912-13.

Oost. Declinatie — 1.' (
.)0 — 1.'47 — I. '23 —O.'SO — 1/04 —0.'3S —0.'85

Zuid. Inclinatie +6/71 +7. '23 +6/81 +2/77 +4/24 +2/96 +5. '00

Horiz. Intensiteit +0.000028 —0.000170 —0.000111 +0.000054 +0.000039 +0.000191 +0.000071

N/Z. Component + U.U00031 —0.U00167 —0.000110 +0.000056 +U.00< Oil +0.U00191 +0.0000/3

O/W. „ —0.000316 —0.000157 —0.0i'01S5 —0.000089 —0.000 1 14 —0.000041 —0.000088

Vertikale „ +0.000989 +0.000948 +0.000924 +0.000438 +0.000643 +0.000548 +0.000775

Totale Kracht +0.000532 +0.000342 +0.000382 +0.000275 +0.000366 +0.000448 +-0.000464



NOTULEN

VERGADERJNGEN
VAN DE

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi
gednrende 1915.

Algemeene Vergadering op Maandag
11 Januari 1915.

Aanwezig de Heeren : van Bemmelen (voorzitter), Ottow,
BoRGER, VAN LlTH, VAN AlPHEN DE VEER, WlTKAMP, BrAAK,
Zeeman, Janssen van Eaaij, Grijns, van Lummel (wd

. secre-

taris) en 't gewone lid Kelling.

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Heer
van Lummel wegens afwezigheid van den secretaris diens

functieen op zich te willen nemen.

Jaarverslag. Daarna leest de voorzitter het jaarverslag

over 1914 voor, terwijl de verslagen van de afdeelingen

Soerabaja en Semarang niet binnengekomen zijn en dus

niet ter tafel gebracht kunnen worden.

Naar aanleiding van het jaarverslag heeft een korte

discussie plaats tusschen den voorzitter en den Heer Ottow.

Niets meer te behandelen zijnde slait de voorzitter de

algemeene vergadering.



Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Ottow,

BORGER, VAN LlTH, VAN ALPHEN DE VEER, WlTKAMP, BrAAK,

Zeeman, Janssen van Eaaij, Grijns, van Lummel (wd
. secre-

taris) en 't gewone lid Kelling.

Nieuiv lid. Als nieuw lid heeft zich aangemeld de heer

M. Oltara; daar niemand zich tegen zijne benoeming verzet

wordt hij als lid aangenomen.

Ingekomen stukken:

1. Van net bestuur van de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht

Afd. Batavia is een dankbetuiging binnengekomen voor

het verleenen van gastvrijheid in de kleine zaal onzer

vereeniging.

2. V
T
an de „Universites franchises" een rondschrijven aan

de „Universites des pays neutres", welk schrijven voor

kennisgeving wordt aangenomen.

3. Van den secretaris is telegrafisch bericht ingekomen,

dat hij zijne betrekking in de maand Januari wenscht

neer te leggen.

4. Schrijven van den Directeur van 0. en E.

Verkiezing secretaris. De voorzitter stelt voor allereerst

over te gaan tot de verkiezing van een nieuwen secretaris.

Na gehouden stemming blijkt de Heer van Lummel met op

een na algemeeae stemmen gekozen te zijn.

Deze verklaart de benoeming te aanvaarden. Hij zal met

den heer Flu den tijd regelen, waarop hij de woning van den

secretaris zal betrekken.

Rekening en verantwoording van den penningmeester. De Heer

Witkamp brengt, mede namens den heer van Hoytema, die

door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen,

verslag uit omtrent de rekening en verantwoording van den
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penniugmeester. De commissie heeft alles accoord bevonden

en adviseert tot decharge van den penningmeester onder

dankbetuiging voor het nauwkeurig beheer. Xa eenige

discussie over de al-f of niet wenschelijkheid ecner nitgo-

breide boekhouding vvordt hiertoe met algemeene stemmeu
besloten.

Schrijven van den Directeur van 0. en E. Xaar aanleiding

van het onder 4 genoemde schrijven stelt de voorzitter voor

den Heer Braak te verzoekenzijne mededeeling tot de volgende

vergadering te willen uitstellen en eerst den Heer van Lummel
het woord te verleenen tot het houden eener mededeeling

over de samenstelling van den Algemeenen Catalogus en

daarna overgang tot de bespreking van het bovengenoemd

schrijven.

Alleen verzoekt hij zelf eerst nog een belangrijke mede-

deeling te mogen doen.

Mededeeling van Bemmelen. De Heer van Bemmelen deelt

mede eerst telefonisch van Mr. Beets en daarna schriftelp

van den heer Jacobson te hebben vernomen, dat te Buiten-

zorg bij zonlicht een helder hemellicht te zien geweest is.

Dat men hier werkelijk met een kosmisch verschijnsel en

niet met een aardsch te doen had, moest volgens de waar-

nemers blijken uit de beweging der wolken. Na eenige

discussie over de mogelijkheid der verschijning, die of een

uiterst heldere komeet of een uieuwe ster zou kunnen zijn,

ook de plaueet Venus zou mogelijk zijn, wordt besloten nadere

berichten af te vvachten, hoewel betreurd wordt, dat de

vereeuigiug zich niet door eigen onderzoek op de hoogte

kan stellen.

Mededeeling van Lummel. JSpreker begint met er op te

wijzen, dat hij reeds met den voorzitter had afgesproken

een kort overzicht van de werkzaamheden voor den Alge-

meenen Catalogus te geven, toen de brief van den directeur
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van 0. en B. binnenkwam met de nota van Dr. Sevensma.

Hij wijst er op dat dit slechts een overzicht zal wezen en

niet de geschiedenis van het ontstaan.

Reeds in 1904 zijn door den toenmaligen secretaris Dr. H. I).

Tjeenk Willink pogingen gedaan om te komen tot de

oprichting van een centrale bibliotheek, voornamelijk op het

gebied, der natuurwetenschappen. Hoewel hierbij gesteund

door de Kon. Nat. Vereeniging, hebben deze pogingen schip-

breuk geleden; wel hebben zi| tenirevolge gehad dat het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

de natuurwetenschappelijke werken, die in haar bezit waren,

aan de K. X. V. in bruikleen heeft afgestaan.

V
r
an het Departement van Marine en de Ver. tot Bev. der

Geneeskundige Wetenschappen word bericht ontvangen, dat

zij niet met het plan mee kondeu gaan. Van de Algemeene

Secretarie werd opgave gevraagd, welke van de in haar

cafaloiras voorkoniendc werken door oris goweiisrht worden.

Hierop is, naar hij gelooft, nooit antwoord ontvangen. Na deze

mislnkkiiig is ter sprake gekomen het samenstellen van een

Algemeenen Catalogus voor Nederlandsch-Indie, maar een op

algemeen gebied. Hiervoor werd de steun van de regeering

verkregen, die een subsidie van /' 12000 toestond, naar een

raming der kosten door Dr. Tjeenk Willink opgeraaakt.

De bewerking hiervan is echter eerst nu goed ter hand genomen

na sprekers terugkomst van verlof, waarin hij zich zoowel in

Xederland (Kon. Bibliotheek te 'sGravenshage en Uuiversiteits-

Bibliotheek te Utrecht) als ook in hot huit enland (Kon.

Bibliotheek te Berlijn en Instituut Interuatioiml) van caralo-

ur is(M>riiiii\s- en bibliotheekwerk op de hoogto heeft gesteld.

De catalogus wordt ingedeeld volgens IhM divimalc systeem van

laatstgenoemd instituut, terwijl de fiches geredigeerd worden

volgens het Nederlandsch voorschrift, dat bij alle Universi-

teitsbibliotheken en de Koninlijko in gebruik is. Hoewel het

werk, ook dank zij de goede assistontie. op den goeden weg is,

zal het zeker nog eenige jaren duren en waarschijnlijk de

raming overschrijden.
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Naar aanleiding van deze mededeeling wordt na ee

discussie besloten het dagelijksch bestunr, geboord de bes

kingen, een ontwerp-antwoord te doen opmaken. en da:

de Februari-vergadering een definitief antwoord vast

stellen. Niets meer aan de orde zijnde shut de voorzi

de vergadering.

Alphen de Veer, Grlins, Hdkkkma, Jansskn van Raaij,

van Hoytema, Braak, van Lummel (secretaris) en 't gewone

lid Kelling.

Ingekomen stukken:

1. Schrijveu van Dr. J. Vermeulen bij toezending van zijn

proefschrift.

2. Schrijven van de Ace. Reale dei Lineei' over loezoiidinu'

van gedrukten.

3. „ „ deu Heer 0. A. Heuvelink, bedankt als lid.

4. „ „ i>r. J. G. Koningsberger, neeint opnieuw

zitting in het bestuur.

5. „ „ Dr. W H. Woudstra, voorzitter van de

Aid. Soerabaja, omtrent zeudiug van tijd-

scbriften en den toestand van de afdetding.

6. „ „ Dr. Redeke, naar aauleiding van het

sterven van het correspondeerend lid in

Ned. Dr. P. P. 0. Hoek.

Bedankt als lid. Beda
naar Holland de Heer 0.

Fortefeuilles en Rondzending. Naar aauleiding van het

si'hrijven onder ."> uvnoomd wordt op voorsfvl van den srcrctaris

besloten de rondzending naar Soerabaja en Semarang te



staken, en die te Weltevreden zooveel mogelijk te beperken

tot de meer gewone uitgaven, die desnoods gemakkelijk

kunnen wordeu bijgekocht, terwijl de ruiledita geregeld op

tafel ter inzage zullen worden gelegd en steeds op net rek

in de vergaderzaal zullen blijven tot zij gebonden worden.

Dit zal nader per circulaire geregeld worden.

Wat Soerabaja betreft zal verder gemeld worden, dat

bij een mogelijke opleving van de afdeeling, het Bestuur

gaarne nader de voorstellen zal ontvaugen omtrent het

oprichten van een leestrommel.

Nota Sevensma. De door het dagelijksch bestuur opge-

stelde nota aau den Direeteur van Onderwijs en Eerediensl

als antwoord op de nota Sevensma wordt goedgekeurd en

zal dus worden verzonden.

Correspondeerend lid in Ned. Dr. Ch. M. van Deventer

wordt met algemeene stemmen benoemd als correspomkeivml

lid in Nederland.

Mededeeling Braak. Alsnu gaat de Heer Bbaak over tot

het houden van eene mededeeling getiteld : „Over den sterken

nevel in den Oostmoesson van 1914."

Deze mededeeling zal in haar geheel in 't tijdschrift worden

opgenomen. Na een geanimeerd debat sluit de voorzitter

na rondvraag de vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
8 Maart 1915.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (v

Bbaam, Sunier, Boerema, van Hoytema,
Alphen de Veer, Borger, Laverman, Braak (

(secretaris).
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Ingekomen stukken

:

1. Brief Dijkstra, bedankt als lid.

2. „ van Eoon.

3. „ Proefstation Java-suikerindustrie.

5. „ Martinus Nijhoff.

6. „ Hoeffelman, toestand Afdeeling Semarang.

7. Circulaire Natuur- en Geneeskundig Congres.

Bedankt als lid. Bedankt als lid heeft de Heer A. J. Dijkstka.

Zie boven onder 1.

Nieuwe leden. Als nieuwe leden worden aangenomen:

Mejufrouw A. van Yleuten, de Heeren van Roon en

Mars en 't Proefstation voor de Java-suikerindustrie te

Pasoeroean.

Afdeeling Semarang. Uit het schrijven van den Heer

Hoeffelman, secretaris van de Afdeeling Semarang blijkt,

dat deze afdeeling vrijwel als opgeheven kan worden be-

schouwd, zelfs wordt betwijfeld of er nog leden zullen

blijven als men de contributie gaat inneu.

Nijhoff. De Tokening van de firma Nijhoff over het jaar

1913 blijkt nog niet voldaan te zijn, zij zal met die

van 1914 nu in eens worden betaald. Naar aanleiding van

het schrijven over het in depot hebben van afleveringen van

't tijdschrift zal nader gecorrespondeerd worden, de prijs per

jaargang blijft - zooals ook reglementair is voorgeschreven —
op f 12 bepaald.

Redacteur vjh tijdschrijt. Door het met verlof gaan van

den tegenwoordigen titularis, is het noodig dezen te vervangen,

er wordt voorgesteld en aangenomen de verkiezing uit te

stellen om onderling overleg te kunnen plegen.
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Bihliotheek. Alsnu komt tor sprake zich in principe u

te sprekon voor de terugbronging van do bibliotheuk va

Buitenzorg naar hier.

Wegeus het belangrijke van de zaak en om de besprekingei

niet onverwachts te beginnen, wor.lt besloten deze tot d

volgende vernaderiug aan to liouden en dan op de convocati(

biljetten te vermelden.

JA ./,/« -H,,'/ riot BeiiuitAen. Electrische natuur dei Marerii

Kibwit de Jonge (wd
. voorzitter),

'ITKAMP, BOEBEMA, VAN ALPHEN DE

iEL (secretaris) en het gewone lid

Bibliotheek. Daar er geeu ingekomen stukken zijn, gaat

de veriradering over tot de beraadslaging over de verandering

van den zetel van de bibliotheek, die nu te Buitenzorg

Allerecrst krijgt de bibliothecaris het woord om de nood-

zakelgkheid aan te duiden van het voorstel van het dag.

bestuur om den zetel van de bibliotheek terug te brengcn

naar Batavia in het gebouw der Kon. Nat. Vereeniging.

Het voorstel is gegrond:

1. op het feit, dat de toestand, zooals die nu is, eigenlp
iu tegenspraak is met het besluit van 9 September
1887, waarbij de zetel verlegd werd naar Buitenzorg.

Sedert 1904 toch is weer een gedeelte te Weltevreden
gedeponeerd.

2. op de hem als bibliothecaris gebleken wenschelpheid
van een algeheele revisie van de geheele bibliotheek,
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vooral met het oog op de verkrijging van zoo volledig

mogelijke reeksen van tijdschriften, waarvan nu vole

afleveringen ouder eigen nummers of misschion geheel

ongecatalogiseerd in de boekorij aanwe/.ig zijn. Voorts

is het niet geheel uitgesloten dat uitgaven, waarvan nu

deeleu ontbreken, bij een dergeiijke beliandeling weer

gecompleteerd kunnen vvorden.

3. Op de zedelijke verplichting, die op de Kon. Nat.

Vereeniging rust, om zoovcel mogelijk bij te dragen tot de

spoedige tot standkoming eener centrale bibliotheek te

Batavia, in verband met het schrijven X°. 16 van l; o Kebr.

1915 aan den directeur van Onderwijs en Eeredienst,

waarin daadwerkelijke hulp te dien opzichte in het

vooruitzieht wordt gesteld.

Hierna verkrijgt de Heer Sunier het woord, die na een

korte historische uiteenzettiug, als zijn grootste bezwaren

aangeeft, dat de boeken te Weltevreden niet zoo goed aan

hun doel zullen beantwoorden als te Buitenzorg en dat de

continuiteit van het beheer niet verzekerd is.
r

i evens maakt

hij van deze gelegenheid gebruik om eenige opmerkingen

te maken aangaande en inlichtingen te vragen over den

centralen catalogus.

Xa eenige discussie, waaraan behalve de zoo even genoemde

heeren vooral de voorzitter deelneemt, komt men overeen

1. Zal de zetel van de bibliotheek te Buitenzorg <revestigd

blijven of zal hij naar Weltevreden worden termryre-

bracht, als zijnde (lit het meest principieele gedeelte

van de kwestie?

2. Op welke manier en in hoeverre kan het beste te

gemoet gekomen worden aan de mogelijke bezwaren voor

's Lands Plantentuin in de overbrenging gelegen ?

Uit den loop der verdere besprekingen blijkt, dat de

meerderheid veel voelt voor terugbrenging naar Weltevreden,

terwijl de tweedo vraag het best kan worden opgelost, door

niet alleen bij 's Lauds Plantentuin, maar ook bij andere

LXXV 16*.



Gouvernementsmstellingen, die boekwerken of tgdschriften

te deponeereii, waarvan het gebleken is, dat er doorloopend

gebruik van gemaakt wordt.

Alvorens echter tot stemming- wordt overgegaan, merkt
de Heer Suniee op, dat een eventueel genomen besluit als

onwettig zou kunnen worden besehoawd en dat hij aanleiding

hceft om te meenen, dat er protest tegen zal worden aange-
teekend, daar niet alle bestuursleden een convocatie

ontvingen.

Naar aanleiding hiervan merkt de secretaris op, dat deze
opmerking juist is en den Heer Koningsbergee te Buitenzorg
geen convocatie is toegezonden, hij maakt hierover zijn

verontschuldiging en tracht zich vrij te pleiten door het feit,

dat hierop nooit aanmerking gemaakt is.

Met het oog echter op dit feit wordt besloten de eind-

stemming tot de volgende vergadering uit te stellen, waarin
de secretaris in bovengenoemden zin geredigeerde voorstellen

zal ter tafel brengen.

Ook wordt nog besloten, dat het dagelijksch bestuur zich

aangaande bibliotheekzaken met de directie van 't Bataafsch

Genootschap in vcrbinding zal stellen.

Benoeming Redadeur. Als nu wordt, met het oog op het

vertrek van den Heer Beaak overgegaan tot benoeming van een
nieuwen redacteur; als zoodanig wordt bij acclamatie de Heer
Bokrkma verkozen. Door den voorzitter gevraagd verklaart
deze de benoeming te willen aanvaarden.
Nad at naar aanleiding van een opmerking van den Heer

van Lummel nog eenigen tijd vrij druk gediscussieerd werd
over de vraag of men bij de eenheid van weerstand verschillende
definities heeft aan te nemen of zou moeten spreken van
een legger of standaard voor die eenheid, sluit de voorzitter
na rondvraag de vergadering.



Bestuursvergadering op Maandag
17 Mei 1915.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Lith, van Alphen de Veer, Witkamp, Boerema, Konings-

berger, Grijns, van Lummel (secretaris), de gewoue leden

:

Mej. van Vleuten, Kelling en van Gelder.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. 1. Bericht van overlijden van het

eorrespondeerend lid in Nederland Prof. Dr. A. A. W. Hubrecht.

Zal met een brief van rouwbeklag beantwoord worden.

2. Brief van Dr. Ch. M. van Deventer.

De heer van Deventer betuigt hierin zijn dank voor zijne

rend lid en vestigt de aandacht

van het bestuur op het werk van R. J. Maier met de

vraag of er niets ter zijuer herinnering moet gebeuron. Hij wij.-t

bijv. op het stichten van het een of andere gedenkteekrn

op de reede van Soerabaja.

Dit denkbeeld wordt vvegens het vele andere werk niet

besproken, doch zal in de volgende vergadering ter tafel

gebracht worden.

Bibliotheek. Door den secretaris worden nu in verband

met de besluiten van de vorige vergaderiiii; de volgende

voorstellen ter tafel gebracht:

I. De zetel van de bibliotheek is gevestigd te Batavia

in het gebouw der Vereeniging te Weltevreden.

II. Het beheer geschiedt door den bibliothecaris, volgens

nader vast te stellen reglement.

III. De terugbrenging geschiedt geleidelijk in dier voege,

dat in de eerste plaats zullen worden overgebracht alle

werken betrekking hebbende op Wis- en Sterrekonde,

Natuurkunde, Geologie en Meteorologie ; verder alle

duplicaten, zoowel van afzonderlijke werken als ook van



tijdschriften, waarbij als duplicaat ook wordt beschouwd

wat in de bibliothcek van 't Dopartement van Landbonw
aanwezig is. Van de overige zal bij onderling overleg

worden uitgemaakt, waar zij vermoedclijk het meeste nut

zullen opleveren. Yoluens doze beslissing kunneii wei-kni

van de K. N. V. volgens nader vast te stelleti regels aaii

sommige wetenschappelijke instellingen in doorloopend

gebruik worden afgestaan.

Na de lezing van deze voorstellen geeft de voorzitter eon

overzicht van de bedoeling n 1. dat de Vereenigingszetel ook

is de zetel van hare boekerij ; dat het voor een goed beheer

niet alleen gewenscht doch ook dringend noodzakelijk is,

dat zij in haar geheel wordt beheerd en dat vele hoekou

meer nut zullen stichten te Batavia dan te Buitenzorg,

in geen geval is het echter de bedoeling alle werken voor

goed naar Batavia over te brengen en daardoor Bommige
instflliimen in hare arbeid te bemoeilijken. Er zal met alien

ijver en goeden vvil naar worden gestreefd 0111 bij onder-

liuge ov.'reenkomst tot de best mogelijke oplossing te

geraken. De heer Koningsberger heeft met genoegen uit

de laatste woorden vernomen, dat wetenschappelijke instel-

lingen zullen kunnen genieten van 't doorloopend gebruik van de

voor haar noodige werken, 't geen hem trouwens reeds ge-

bleken was uit een gesprek, dat hij over deze zaak met den

bibliothecaris gevoerd had; daar hij vroeger in een tegen-

overgestelde meening verkeerde is ziju groote tegenstand

tegeu hot voorstel nu vervallen. Hij blijft echter bevreesd

voor de vveinige continuiteit in het beheer. De voorzitter

is dit laatste niet geheol met hem eens en meent, dat mocht

de tegenwoordige titularis aftreden, er wel een audere te

vinden zal zijn. De heer Koningsberger blijft dit laatste 't

gevaarlijke punt vinden. Nadat de bibliothecaris met nog

eenige voorbeelden de bedoeling der voorstellen uiteengezet

heeft, gaat men over tot stemming.

Alle drie de voorstellen worden nu met algemeene stemmen
aangenomen.
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Leuvensch Boekenfonds. De secrotaris deelt nil mede, dat

er is ingekomen een circulaire van het Sub-comitee voor

Xod.-Indie van het Leuvensch Boekeofonds.

De bedoeling is toezeggingen te verzamelen van werken of

tijdschriften, die men geneigd is casu quo af te staau aau

de nieinv te stichten bibliotheek te Leaven, nadat de oorlog

zal zijn afgeloopen.

Wordt besloten alles wat er van het Xatuurkundig Tijd-

schrift voor Xed.-Indie nog in voorraad is beschikbaar te

stellen.

Aankoop Tey*mannia. J)e bibliothecaris deelt mee, dat

hem door het bestuurslid de Heer A. R. Schoutbh eenige

vraagt of het gewcnscht is de ontbrekemlo exemplaren ami

to koopen. De Heer Kokingsberger vraagt opgave ran de

ontbrekende nummers, daar hij deze misschien wel kan

completeeren en dan gaarne zijn boeken gratis aan de

vereeniging zal afstaan. Dit aanbod wordt in dank aauvaard

en besloten den Heer Schouten mee te deeleu, dat van zijn

aanbod geen gebruik zal worden gemaakt.

De Heer Koningsberger vraagt verlof nu de vergadering

te mogen verlaten met 't oog op den grooten afstand, dien

hij nog af te leggen heeft.

Mede'lecling ran Bemmelen. Hierna doet de Heer van

!!i;\imhi,k\ eenige mededeelingen omtrent zijn tochten naar

dm Smoroe. Rromo en Merapi ; deze worden met vele projecties

toegelicht en met veel belangstelling door de aanwezigen

gevolgd.



Bestuursvergadering op Maandag
21 Juni 1915.

Aanwezig de Heeren : van Bemmelen (voorzitter), Grijns,

Nijland, Damme, Boerema, van Hoytema, van Lummel
(secretaris), 't gewone lid van Gelder on als gast de Heer
van Oye de Fontenoy.

Nieuw lid. Nalezing en goedkeuring der notulen, wordt
als nieuw lid aangenomen Dr. P. G. H. van Oye de

Fontenoy.

Algemeene catalogus. De voorzitter deelt rnede, dat hij

in overleg is getreden met den voorzitter van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappeu, wat hot reft

de bibliotheek. Een gevolg hiervan zal zijn een audientie

bij den Gouverneur-Generaal, waarop de wenschelijkheid zal

worden betoogd van de aanstelling van een gouvernements-
ambtenaar voor de bewerking van den algemeonen catalogus.

De wenschelijkheid hiervan berust op den veel langeren duur,

die dit werk zal vereischen dan oorspronkelijk geraamd was,

de daardoor in 't gedrang komende continuiteit van de

bewerking en de voorbereiding van de stichting van een
centrale bibliotheek. In verband hiermede bespreekt hij nog
de mogelijkheid van het afstaan van bouwgrond aan het

Gouvernement voor het stichten van oon boekenmagazijn.
Naar aanleiding van dit laatste merkt de heer van Hoytema
op, dat het terrein misschien niet groot genoeg is, doch geeft

bij nader inzien toe dat 't zeker aan de behoefte voor jaren

voldoen zal. De voorzitter zal zich dus hierover verstaan met
den voorzitter van de Maatschappij van Xijverheid en Landbouw.
De secretaris merkt nog op, dat hij niet tegelijkertijd met

den voorzitter den heer Coenen gesproken heeft zooals

oorspronkelijk in de bedoeling lag, doch door bijzondere
omstandigheden afzonderlijk, hij gaat echter geheel accoord
met het hier besprokene.
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R. J. Mayer. Hierna wordt nog besproken de opmerking

van het correspondeerend lid van Deventer aangaande de

stichting vau ecu gedenkteeken voor R. J. Maijer, uaar aan-

leiding vau zijn ontdekking van de overeenkoinst tusschen

warmte en arbeidsvermogeu. De vergadering loopt echter

niet warm voor de zaak, hoewel nog een oogenblik het

denkbeeld overwogen wordt van bet aanbrengen van een

gedenkplaat bijv. bij het nieuwe havenhoofd te Soerabaja;

ook dit idee kan geeu voldoende meerderheid viuden.

Regenwaarnemingen. Hierna biedt de Heer van Bemmelen
het werk : Uitkomsteu der Regenwaarnemingen op Java

met regenatlas samengesteld door het Kon. Met. en Magn.

Observatoriuui aan. Hij maakt hiervan gebruik om het

een cu ander mede te deelen over de gesehiedenis van het

ontstaan en de moeilijkheden, die zich bij de bewerking

voordeden en toont op de kaarten nog een paar te trekken

eonclusies aan aangaaude het verband tusschen de moessous

en den regenval.

Mededeeling van Bemmelen. Na mededeeling te hebbeu ge-

daan van het ontslag vau den mandoer, houdt de Heer van

Bemmelen nog eeu mededeeling over een tweede beklimming

van den Merapi. Hij laat hieraan een historisch overzicht

van de versi'liilK'iidc ix-kliiiiiiiingen en de werkzaamheid vau

dien vulkaau voorafgaan. Aau de hand van lantaarnplaatjes

wordt nu ook deze beklimming besproken en eeu kaartje

getoond, vervaardigd met behulp van een door het topogra-

tist'b bureiui gclconde traiiflic-moutague instrument. >aafloop

van het projeeteereu, wcrden de plaatjes stereoseopisch

bekeken en bleek weer hoever de gewone projectie bij de

stereoscopische waarneming achterstaat.

Xiets meer aan de orde zijnde, sluit de

vergadering.



Bestuursvergadering op Maandag
12 Juli 1915.

Aauwezig do Fleeren: van Bemmeltsn (voorzitter), van

Alphen db Veer, Grijns, van Hoytema, Witkamp, Sunier,

van Lith en van Ltjmmel (secretaris).

Ingekomen stiikken:

1. Brief van Mr. A. B. Cohen Stuart, Buitenzorg.

2. Bekendmaking van de Club Alpin de la Crimee et du

Caucase, dat wegens oorlogsomstandigheden het jaarfeest

niet doorgaat.

Xadat de notulen van de vorige veriradering gelezen en

goedgekeurd zijn, deelt de voorzitter mede, dal de nota aan

den G.-G., door den secretaris opgeshdd. /i.jn instemmiug heeft

gevondea, behoudens een kleiue bijvoeging. Hij vraagt of

een der leden voorlezinu- wenselit. ()]» verzoek wordt nude

wensehelrjkheid oin ook sanienwerking trier het Depaiienieut

van Landbouw, Handel en Xijverhoid te zien te verkrijgeu.

Wordt besloten Dr. Koningsberger mededeeling van de nota

te doen en het daartoe te loiden. dal deze persoonlijk wordi

gehoord.

Besloten wordt naar aanleiding van den brief nit Buiten-

zorg te antwoordcn, dat het niet op den weg van de

Vereeni'jiiiL' ligt her aanli'iruvn vai ne verzameling van

lanhuiniplaatjos ten tiehoeve van voordraehteu te bevorderen.

De voorzitter belast zich met dit antwoord.

Xaar aanleiding van de notulen niaakt de secretaris een

paar opmerkingen in verband met het boek van Dr. Sirks,

„de Geschiedenis van het Natuurkuudig onderzoek in Indie".

Er zal getracht worden na te gaau of er werkelijk nog een

ouuitgegeven gedeolte van het vverk over de visschen van

Bleeker bestaat.

Verder doet de voorzitter eenige huisbondclijkc mededee-

ling over de tractementen van de bedienden en worden



deze vastgesteld op f 17.50 voor den mandoer, / 12.— voor

den kebon en f 25.— voor den boekbinder, deze laatste met

een toeslag van / 0.10 voor ieder gebonden boek.

Ontwerp Reglement Ribliotheek. Hierna wordt het Ontwerp-

Reglement voor de bibliotheek bebandeld, besloten wordt,

gehoord de discussie, dit reglement in de volgende verga-

deriug definitief vast te stelleu.

Wogens bet late uur wordt geen mededeeling tri'liomli-n.

svergadering op Maandag
9 Augustus 1915.

voorzitter), Grijns,

, van Alphen de

zitting heeft genon

Reglement Biblic

bi'hanilt'Id, waania hot na . t'«>nii>v discussif wonlt aaii-enoimMi.

Hot zal gedrukt on rondgozomleii worden.

Overzicht geldmiddelen. Hierna geeft de penninsrmeostor,

de heer van Alphen de Veer, een zeer gewaardeerd over-

zicht over den stand van de geldmiddelen, waaruit blijkt dat

deze goed zijn, doch voortdurende zuiuigheid eischen.
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Voordracht Mars. Niets meer voor het huishoudelijk ge-

deelte te behandelen zijnde gecft do voorzitter het woord

aan den Heer Maes tot het houden van zijn voordracht:

„Veranderingen van en beschouwingen over het magnetisme

in moderue ijzoren en staleu schepen." Deze voordracht zal

in haar geheel in het tijdschrift worden opgenomen. De

secretaris zau zich door huislijkti omstandigheden genoodzaakt

bij het begin dezer voordracht heen te gaan.

Bestuursvergadering op Zondag
12 September 1915.

Aanwezig de Heeren: van Bemmklkn i \ ooiv.ittrr), Woudstra,

van Hoytema, Grijns, van Lum.m ki, (secretaris) en de gewone

leden Mars en van Oye de Fontenoy.

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en

goedgekeurd.

Aankoop Boekwerken. Op voorstel van deii bibliotheearis

wordt besloten voor de bibliotheek aan te scliaft'en: De
Kuryelopedie van Winkler - I'rins. opuiuiiw nitgegeven door

Verder wordt besioteu zich in verbinding te stellen met

de firuia Stauefer te Leipzig over de completeering van

Brehm's Tierleben en Ostwalds Klassikek.

Daar verder geeu huishoudelijke zakeu te behandelen zijn

geeft de voorzitter het woord aan den Heer van Oye tot het

houden van een mededeeling.
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Mededeeling van Oye de Fontenoy. Spreker bespreekt eerst

:

Prof. Dr. Johann Reegen.

Haben die Antennen fur die alternierende Stridulation von

Thamnotrizon Apterus Jab. d" eine Bedeutung? Ptliigor's

Archiv. Band 155. p. 245—250. 1913.

Volgens de onderzoekingen van Regen moet de meening
van Rudow, die den zetel van het gehoor bij de Locuslidae

in de antennen plaatste, verworpen worden. Daar de manne-
tjes van Thamnotrizon Apertus Jab., die van hun voders beroofd

werden evengoed alterneerend sjirpten als de normale.

C. Hets.

Untersuchungen iiber den Lichtsinn bei Echinodermon.

Pfliiger's Archiv. Band 155. p. 1. 1914. Bij Astropocn-n

Aurantiacus. L. moeten de ambulacraalpootjes als licht waar-

nemende zintuigen beschouwd worden. Ze reageoren tegen-

over gekleurd licht zooals de totaal kleurenblinde mensch.

Bij Ceutrostephanus longispinus zijn de z.g. kolfjes als

photoreactieve organen te beschouwen, ze aatwoorden alleen

op vermindering van lichtsterkte. Gekleurd licht werkt hior

weer als bij totaal kleurenblinde raenschen.

Bestuursvergadering op Maandag
11 October 1915.

Aanwezig de Heeren : van Bemmelen (voorzitter), Grijns,

van Alphen de Veer, Woudstra, Boerema, van Lum.mel

(secretaris) en de gevvone leden Mejuffrouw van Vlecten
en Mars.

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en

goedgekeurd.

Nieuive leden. Als nieuwe ledea worden aangenomen de

de heeren:

J. W. de Bruijnkops, c. i. Weltevreden.

H. Mutzel, ,,

J. E. de Meijier, c. i. „



Aanvraag Natuurhistor/xche Ycrccniyiny. Alsnu wordt ter

sprake gebracht een rnondelinge aanvraag van den voorzitter

van de Natuurhistorische Vereeniging aan den secretaris of

de K. N. V. geneigd zou zijn een lokaal aan deze vereeni-

ging af te staan tot net houden van vergaderingen. Na eenige

discussie wordt besloten te antwoorden, datmeneersteennauwe

aansloiting van de beide vereenigingen gewenscht acht en

gaarue voorstellen of aanvragen in dien zin zal tegemoet zien.

Mededeeling van Bemmelen. Niets meer aan de orde zijnde

neemt de voorzitter het woord tot het houden van eene

mcdedei'ling over de waarnemingen met loodsballonnet.jes.

Vervolgens laat het lid Woudstra eenige fotografien rond-

gaan van de Krnppinrichtingen, waar hij enkelejaren gclcden

een bezoek bracht.

Mededeeling van Mars. Vervolgens geeft de voorzitter het

woord aan den Heer Mars, die eenige mededeelingen doet

over het breken van chronometerveren. Oaar deze mede-

deeling in haar geheel in het tijdschrift zal worden opgenomen

kan met verwijzing daarnaar worden volstaan. Niets meer

aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
8 November 1915.

Aanwezig de Heeren : van Bemmelen (voorzitter), Bc-erema,

u'liF.x de Veeb en van Lummel (secretaris) en het gewone

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen

en goedgekeurd.



Ingekomen stukken. ALsnu wordt overgogaan lot behan-

deling van den brief van de National Academy of Science,

waarin ruiling. van edita wordt voorgesteld. Be.sloten wordt

gaarne op het voorstel in tc gaan.

Bedankt ah lid. Bedankt als lid liebben de Heeren:

P. J. H. Wijmans, Dr. E. J. BOBGBSIUS, Weltevreden en

M. Duyster, Padang.

Bijbouwing Oostelijk Paviljoen. Vcrvolgens wordt tor sprake

gebracht een mondeling verzoek door den bewoner van het

Oostelijk Paviljoen aan den secretaris gedaan 0111 bet Bestuur

voor te stellen over te gaan tot bijbouweii van ren kanier

aan het paviljoen. De directeur van de gebouwen, die op

verzoek van den secretaris een ?oorloopige opname gedaan

heeft, begroot de kosten globaal op / 1500. Xa eenige

discussie, waarbij erop gewezen wordt dat de huur een flinke

verhooging zal dienen te ondergaan, wordt met 5 stemmen
voor en 2 stemmen tegen besloten, ingeval de maatschappij

van Xijverheid en Land!»onw bier mee accoord gaar. de kamer

bij te bouwen. De directeur van de gebouwen zal zich met

den heer van Steeden in verbinding stellen.

Finanti'eeU Cotnmissie. Daar de finantieele conimissie in

de December-vergadering een begrooting moot indienen, doch

niet na te gaan is wie in deze conimissie zitting liebben,

benoemt de voorzitter als leden dier commissie de llecren

van Bemmelen, van Alphen de Veer en vax Lummbl.

Daar alien deze benoeming aannemen, zal de begrooting

in de volgende vergadering kunnen worden ingediend.

Bezoek aan het Nautisch Instituut v/d Kon. Paketvaart Mv.

Vervolgeus brengt de secretaris een uitnoodiging over van het

lid S. Mars, die door een lezing verhinderd is dit persoonlijk

te doen, tot een bezoek aan het nautisch instituut van de

Kon. Paketvaart M'i. Wordt besloten deze uitnoodiging gaarne

aan te nemen en den secretaris op te drageu de zaak na

overleg bij circulaire te regelen.



Mededeeling van Bemmelen. Niets meer te behandelen

zijnde ueemt de voorzitter 't woord tot het houden van een

voordracht over droogte-jaren op Java, wolke in het Tpschrift

van de Vereeniging zal worden opgenomen.

Bestuursvergadering op M
13 December 1915.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), Witkamp,
Woudstra, Janssen van Raaij, Zeeman, Brouwer, Boerema
en van Lummel (secretaris).

Nad at de notulen van de vorige vergadering gelezen en

goedgekeurd zijn, herdenkt de voorzitter het overlijden van

het bestuurslid W. A. Borger. Spreker memoreert, dat,

hoewel Borger slechts kort lid van het bestuur van onze

vereeniging geweest is, alien, die het genoegen hebben

gehad hem te kennen, overtuigd zullen zijn, dat ook onze

vereeniging nog veel van hem had mogen verwachten. Daar
het verlies voor de medische wetenschap reeds door meer
bevoegden is ter sprake gebracht en zeker nog wel uitvoe-

rigcr zal worden besproken, wil spreker nog alleen maar
een eeresaluut brengen aan den man, die als op het veld

van eer gestorven is. In verband hiermee deelt de voorzitter

nog nice, dat het dagelijksch bestuur de vereeniging heeft

vertegenwoordigd bij de ter aarde bestelling en door hem
op het graf nog eenige woorden aan Borger's nagedachtenis

gewijd zijn.

Nieuwe leden. Als nieuwe leden worden voorgesteld en

aangenomen de Heeren J. K. H. Ziegler, m.i., RH6vjG,m.i.
Weltevreden en E. Jacobson, Bandoeng.

Bedankt als lid. Bedankt als lid heeft de Heer G. P.

Brouwer, Soerabaja.



Geschenken. De bibliothecaris deelt mede, dat onder dank-

betuiging ontvangen is Deel XXIX van Tqdschrift van bet

Kon. Ned. A;u<l rij ksknn- ii

u

- (ienootsehap van den Heer van

Gku>kr, door wien tevens nog is toegezcgd deel XX VI! en

XXVIII, waardoor de verzameling van de werken van deze

voreeniging zoo goed als compleet geworden is.

Van den Heer van Lummel is ontvangen H. H. van Koll.

Driemaals dwars door Sumatra enz. en verder deel 36 van

de Indische Gids.

De bibliothecaris maakt le^vlijkorujd van deze u'elei:vnlieid

gebruik ora te verzoeken. bij voorkomende gelegenheden

losse afleveringen of deelen van tijdschriften aan de Vereeni-

ging af te staan, daar deze dikwijls tot completeering kunnen

dienen.

Bibliotheek van Landbouiv en Nijreylniil. Tot /iju genoegen

kan hij verder raeedeelen, dat hem op zijn verzoek is

toegestaan de bibliotheek van Landbouw en Xijverheid in

orde te brengen en te administreeren waardoor er kans

bestaat, dat hiervan nog een nuttig gebruik kan word en

gemaakt.

Aankoop Indische Cultures van Van Gorkum. Verder wordt

nog besloten over te gaan tot den aankoop van de Indische

Cultures van Van Gorkum opnieuw uitgegeven door H. Prinsen

Geerligs.

Bestuursverkieeing. Daar de titularisseu van het bestuur

bij acclamatie worden herkozen en niemand heeft te kennen

geven, dat hij wenscht af te treden is het bestuur voor 1916

samengesteld, als volgt:

Dr. W. van Bemmelen, Voorzitter.

Dr. G. Grijns, Ondervoorzitter.

Dr. H. J. van Lummel, Secretaris-bibliothecaris.

W. H. A. van Alphen de Veer, Penningmeester.

J. P. van Hoytema, Directeur van tie gebouwen.

Dr. J. Boerema, Bedacteur van het tijdschrift.



Beijrootin<). Hicrna wordt de begrooting behandeld en

ingenomen zooals deze is vastgesteld door de fiuantieele

Kasopneming. De voorzitter benoemt nu als leden van

do verificatiu-comniissie de heeren Witkamp en Janssen van

Raaij, die zich beiden bereid verklaren de benoeining aan

te nemen.

Mededeeling Woudstra. Niets meer aan de orde zijnde,

geeft de voorzitter het woord van den heer Woudstea tot

het houden eener mededeeling over de viscositeit in de

techniek.

Spreker begint met de beteekenis uiteen te zetten

van physische gegevens omtrent producten der techniek.

Daaronder neemt de viscositeit een belangrijke plaats in.

Wat men echter in de techniek daaronder verstaat

is heel iets anders dan het begrip viscositeit in de

physica.

Na dit begrip mathematisch te hebben afgeleid behandelt

spreker de verschillende viscosimeters der techniek. De daar-

mee verkregen uitkomsten in de suikerindustrie hebben al

zeer vveinig wetenschappelijke waarde en geven tot verkeerde

conclusies aanleiding. De beteekenis der groote viscositeit

der melasse en de oorzaak daarvan worden daarna besproken.

Deze is gelegen in de organische kolloiden in de melasse,

Er is bij de melassetheorieen met deze kolloiden Dimmer
belioorlijk rekening gehouden en phasentheoretische beschou-

wingen missen bij de melasse alien experimenteelen grondslag

uitgaande van onjuiste praemissen.

Verdere onderzoekingen omtrent de kolloiden der melasse

zullen volgeas sprekers opvattingen het vraagstuk dier melasse

nader tot zijn oplossiug brengen, zooals hij reeds in het begin

zeide.
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MedeJeeling van Bemmelen. Nadat eenige vragen en opmer-

kingen aangaande het bovenstaande door den spreker /ijn

beantwoord, neemt de voorzitter het woord 0111 het een en

ander mode te deelen omtrent het registreeren van den onlangs

te Weltevreden voorgekomen heftigen windstoot. Spreker

toont eenige op het Observatorium opgenomen automatische

aanteekeningen en gaat het verloop van den stoot hierbij na.

Niets meer aan den orde zijnde sluit de voorzitter de

vergadering.

LXXV 17k.
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Gouvernements-siibsidie . . . / 2000.—
Contributies van leden. . . . „ 1100—
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n 1380.—
Locaalhuur Kon. Inst, van Ing. „ 250.—
Interest i5 ._ / 4880.-
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I. Bibliotheek.
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n ioo

Bindwerk
}
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n 100

II. Tijdschrift.

6. Drukkosten y 1000. -
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;

"
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III. Vergaderingen.

9. Populaire voordrachten . . . f loo.— A

Transporteeren / 3405.—
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Per transport / 3405.—

IV. Gebouwen.

10. Onderhoud gebouwen . . . . / 440.—

11. Verlichting „ 100.—

12. Brandassurantie „ 41.25

13. Verponding „ 102.50 / 683.75

V. Secretarial.

14. Schrijfloonen / 300.—

15. Bureaukosten „ 75.— / 375.—

V
T
I. Bediendenloon . . . .

VII. Inningskosten

VIII. Wetensch. doeleinden. Pi

IX. Onvoorziene uitgaven. .
79.25

/ 4880.—
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Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden

der Kon. Nat. Vcreenigin-j in Si-drrL- Indie over het

jaar 1914

Veranderingen van en beschouwingen over het mag-

netisme in moderne ijzorcn on stalen sckepen door

S. Mars

Bibliographic van Mo Wisknndig— Biologische Onder-

In Memoriam A. W. Borger f
Droogte-jaren op Java door W. van Bemmelbn . . .

Verband tusschen de toestanden der trek- en spiraal-

veer en stoiin"vn in Avw <sa\vj: van con idir.moinetei-
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NAAMLIJST DER LEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

op 1 Maart 1916.

Beschermvrouw

Dr. P. Bleekor, f 1878; Dr. J. II. ('roockewit Hz., f 1880;

rn\ de Groc»t, f 1896; 1'. -1. Maier, f 1878; l>. Baron

•nh.'o, f 1856; Dr. C. L. A. Schwaner, f 1851
;

1). A. Smits
, y 1853; \h. C. Swaving, f 1881.

Honoraiee Leden:

Datum van benoeming.

W. F. Vers!teeg, Amsterdam, 18 Mei 1866.

H. L. Janssen van Raay, Haarlem, 20 April 1882.

I. van Drjk, 's-Gravenhage, 16 „ 1885.

Dr. A. W. 1sieuwenhuis, Leiden, 2 September 1897.



Resturendk Leden.

Dr. W. van Bemraelen, voorzitter,

Dr. G. Grijns, ondet-voorzitter,

8 September 1898.

20 Mei 1897.

Dr. H. J. van Luramel, secretaris en

bibliothecaris, 8 October 1903

W. H. A. van Alphen de Veer,

prnuim/ti/oslrr,

J. F. van Hoytema, diredeur der

gebouwen,

Dr. J. Boerema, redacteur v/h tijd-

schrift,

Dr. P. A. A. F. Bijken,

9 „ 1912.

8 December 1913

12 Juli 1894

J. W van Eek,

Dr. J. C. Koninirsbrr<rer,

M. J. Doppenberg,

13 Augustus 1896

9 Augustus 1900

11 December 1902

F. van der Goot,

M. H. Damme,

Dr C. Braak,

1). Laverman,

V. Weehuizen,

1). W. M. Ottow,

B. A. A. Gobee,

P. C. Flu,

Dl J. .1. M. Dor.



Afdeelingsbesturen.

1 M. C. Valk,

2 J. C. Ribbers,
j

CORRESPONDEERENDE LEDEN IN NeDERLAND.

Maximum aantal 30.

1 Dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen,

Leiden, 21 December 1872.

2 Dr 0. Ritsema, Leiden, 17 September 1875.

3 Dr. Th. H. Mac Gillavry, 's-Grav en-

fa age, 20 Mei 1880.

4 Dr. E.vanRijckevorsel, Rotterdam, 20 „ 1880.

5 Dr. H. Wcfers Bettink, Utrecht, 9 September 1886.

6 Dr. C. A. Pekelharing, Utrecht, 11 Augustus 1887.

7 Dr. Max Weber, Eerbeek, 23 Mei 1889.

8 Dr. A. Wichmann. Utrecht, 23 „ 1889.

9 Dr. K. Martin, Leiden, 9 Februari 1893.

10 Dr. C. Th. Sluiter, Amsterdam, 12 April 1894.

11 Mr M C. Piepers, 's-Gravenhage, 13 Juni 1895.

12 Dr. J. F. van Bemmelen, Gro-

ningen, 12 Maart 1896.

13 Dr. G. A. F. Molengraaff, 's-Graven-

hage, 12 „ 1896.

14 Dr. M. E. F. T. Dubois, Haarlem, 12 „ 1896.

15 Dr. F. A. F. C. Went, Utrecht, 20 Mei 1897.

16 Dr.J. D. van derWaals, Amsterdam, 8 September 1898.

17 Dr. J. P. van der Stok, de Bilt, 9 Januari 1902.

18 Dr. R. D. M. Verbeek, 's-Graven-

hage, 9 „ 1902.

19 Dr. J. J A. Muller, Zeist, 10 December 1903.

20 Dr. P. van Romburgh, Utrecht, 10 „ 1903.



21 Dr. H. OnnenSr., 's-Gravenhage, 11 Januari 1906.

22 J. J. K. Enthoven, Amsterdam, .8 Februari 1909.

23 Dr. S. Figee, Hilversura, 1 Januari 1910.
24 Mr.H.A.Lorentz,Vogelenzang(N.H.) 5 April 1910.

25 Dr. J. de Haan, Utrecht, 28 Mei 1912.

26 Dr. H.D.TjeenkWillink,l)e venter, 28 1912.

27 Dr. Ch. M. van Deventer, Utrecht, 8 Februari 1915.

CORRESPONDEERENDE LEDEN IN H ET BUITENLAJ

Maximum aantal 30

1 0. Beccari, Florence, 16 Jnni 1872.

2 A. B. Meijer, Berlijn, 18 Mei 1878.

3 Tommaso Salvadori, Turijn, 28 1880.

4 Alexander Woeikoff, St Peters-

burg, M AuirnsMi> 1887.

5 Julias von Harm, Weenen, 1 1 October 1888.

6 K. F. Goebel. Miinchen, 23 Mei 1889.

7 E. Haeckel, Jena, 1

1

Januari 1894.

8 F. Montessus de Ballore,

Santiago (Chili) 20 Mei 1897.

9 G. Haberlandt, Graz, 2< 1897.
10 J. Wiesner, Weenen, 20 1897.
11 W. Kiikenthal, Breslau, 2< 1897.
12 R. Semon, Miinchen, 21 1897.
13 Anthonio Berlese, Portici, 10 \ II" list II 1899.
L4

15

E. Stahl, Jena,
H. Molisch, Weenen,

-lannari 1902.

1902.
16 Dr. A. Zimmerman,

Amaui (0. Afrika),

Gewone Leden.

A.

Agerbeek, A. C. H., Mr. -Cornells

8 1904.

1 1910.
2 Alpben de Veer, W. H. A. van We lte vreden 1912.
3 Angenent, Dr. J. W., Semarang 1912.
4 Arnold, L. V., Semarang. 1908.



5 Bakergem, W. M. Th. van, Weltevreden. 1910

6 Bartels, M. E. G., Pasir Datar, Halte Tjisaat. 1899

7 Bemmelen, Dr. W. van, Weltevreden. 1898

8 Bervoets, M. E., Klaten. 1904

9 Birchenhauer, R, Semarang. 1908

10 Bley, J., Kendal. 1892

11 Bloemeudal, K. H, Weltevreden. 1906

12 Bode, T. J., Soerabaja.
13 Boeke, Prof. Dr., Leiden. 1914.

14 Boerema, Dr. J. Weltevreden. 1913.

15 Boon, M. A. van der, Soerabaja.
16 Boorsma, Dr. S. E., AVeltevreden 1915.

17 Boorsma, Dr. \Y. G., Boitenzorg, 1892.

18 Bouman, A. P., Amboiua. 1890.

19 Braak, Dr. C, Weltevreden. 1908.

20 Braam, W. van, Weltevreden. 1913.

21 Breda de Haau, Dr. J. vau, Buitenzorg.
22 Brouwer, Dr. H. A., Weltevreden. 1912.

23 Brouwer, G. P., Weltevreden. 1914

24 Bruyn, H. W. 0. de, Malang. 1914.

25 Bruynkops, J. W. de, Weltevreden. 1915.

2(j Hussy, Dr. L. P. le Cosquino de, Me dan. 19u6

27 Campbell, J. R., Soerabaja
28 Chambry, J. K. J., Weltevi
29 Collard, F E., Weltevredi
30 Concordia, Societeit. Welte\
31 Cornelis, Dr. F. G, Weltev
32 Cramer, Ch. G, Sidoardjo.
33 Cramer, Dr. P. J. &, Buite



34 Dam, van, Buitenzorg. 1911

35 Damme, M. H., Welte vreden. 1900,

36 Degens, Dr P. N., Welte vreden. 1910

37 Degros, P. L., Weltevreden. 1910

38 Diggelen, C. H. P. van, Bodjonegoro. 1902.

39 Dinger, J., Weltevreden. 1880

40 Dissel, C. F. van, Weltevreden. 1914.

41 Docters van Leeuwen, Dr. W M, Bandoeng. 1909

42 Dominicus, Dr. W., Soeliki. 1880

43 Doppenberg, M. J., Weltevreden. 1898.

44 Dormaar, Dr. J. J. M., Weltevreden. 1909.

45 Douglas, E. A., Weltevreden. 1910

46 Driessen, Dr. D. P. E., Nijmegen. 1887

47 Dijck, J. Z. van, Semarang. 1904.

48 Eek, J. W. van, Weltevred<
49 Engelbregt, J., s. f. Djatirot
50 Eijken, Dr. P. A. A. R, Welt

51 Feytes, J. J., Weltevreden. 1913.

52 Fournier, C. A. W., Soerabaja. 1909.

53 Flu, P. C, Weltevreden. 1912.

54 Galjema Veheul, A., Soerabaja.
55 Geesink, P. J. J. A., Klaten.
56 Gelder, Dr. J. K. van, Weltevreden.
57 Gentis, F. J., Soerabaja.



58 Geuns, Dr. J. W. van, Balik-Pa
59 Gieben, H. B. C, Weltevreden
60 Gobee, LO. A. A, Weltevreden.
61 Gbllner, B. R D., Weltevredt
62 Gorter, Dr. K., Buitenzorg.
63 Grijns, Dr. G., Weltevreden.
64 Guffroy, C. A., Soerabaia.

65 Hansen, M. L. P. G., Weltevreden.
66 Hamacher, H. J., Tandjong Karan<
67 Hattum, A. G. van, Soerabaja.
68 Heeckeren, Mr. C. W. Baron van, Sem
69 Heer, S, de, Weltevreden.
70 Heinzelmanu, N., (verlof).

71 Hoedt, Th. F. H, Soerabaja.
72 Hoeffelinan, G. E., Sem a rang.
73 Hoekstra, M. G., Weltevreden.
74 Hoezoo, F., Sem a rang.
75 Holtappel, K. J.. Soerabaja.
76 Hoofdadministrateur Billiton-Mij., T andj.

77 Hoogere Burgerscbool (Bibl.), Soeraba
78 Hotz, Dr. Walter, Weltevreden.
79 Hoveu van Gendereu, Mej. A. J. v.d., Welt
80 Hbvig, P., Weltevreden.
81 Hoytema, J. F. van, Weltevreden.
82 Hunger, Dr. F. W. T., van Eeghensi

Jacob, Mr. H., Weltevreden. 1903.

aussen van Raay, F. A., Weltevreden. L913.

:>han, W. H. L., Pamekasau. 1908.



ST Kade, van der, Med an. 1913

88 Kamerling, Dr. Z., Leiden. 1900

89 Kampen, Dr. P. X. vau, Bloemendaal 1906.

90 Kelling, M. H. J., Welte v red en. 1914
91 Kiewiet de Jonge, Dr. G. W., Weltevr eden. 1902

92 Klein, Dr. W. C, Pangkalan-Brand in. 1914

93 Kock, Dr. A. C. de, Weltevreden. 1905.

94 Koks, M. Th, Weltevreden. 1910

95 Koning, D. A. P., Soerabaja. 1903.

96 Koning, M. C, Weltevreden. 1908.

97 Koningsberger, Dr. J. C, Buitenzorg. 1894.

98 Koppelle, D., Weltevreden. 1905.

99 Krediet, Dr. J., Med an. 1913.

100 Kuenen, Dr. A, Med an.

L.

Lange, Dr. I), de, Weltevreden.

1906.

101 1913.

J 02 Lange, Dr. Dan. de, Salatiga. 1909.

103 Lau, Carl C, Padang. 1910.

104 Laverman, I)., Weltevreden. 1910.

105 Lessen, A. H. van, Weltevreden. 1910.

106 Leusden, J. C. Th., Weltevreden. 1912.
107 Levensverz. en Lijfr. Mij. X -I., Wei te vr eden. 1876.

108 Leyder, F. A. L., Semarang. 1905.

109 Lier, R. J. van, Sa wah-Loento. 1910.

110 Linde Teves, Finn a, S e in a r a u g. 1912.
1 I 1 Liniburg. A. 1899.

112 Lith, J. van, Weltevreden. 1913.
1 13 Lockhorst, H. A. vau, Djocjacarta 1908.
IN Loviuk, Dr. H. J. (verlof). 1910.
115 Lummel, Dr. H. J. van. Weltevreden. 1903.

m.

116 Marie, Mej. J. C. van, Soerabaja 1910.
117 Miirs, S, Weltevreden. 1915.
1 18 Martis, A. K. M., Bodjong (Semarang ). 1906.



119 Meulemans, P. H., Semarangr. 1903.

120 Meijers, G J., Weltevreden. 1910.

121 Meijier, J. E. de, Weltevreden. 1915.

122 Miu, Dr. W: J. van der, Soerabaja. 1912.

123 Miitzel, H., Weltevreden. 1915.

127 Oetara, M., Teh. Tin

128 On nen, M. F,, Semai
129 Ounen, S. K. J., Wei
130 Ottolander, T, Banjo
131 Ottow, Dr. YV. M, W<
132 Ouweos, P. A., Huir.

133 Ouwehand, Dr. C . YV<

Tool, G. M., Sem
Proefstatiou Java-

Piickel, E H., So



144 Roon, J. van, Madioen. 1916

145 Roosegaarde Bisschop, P. J., Amsterdam. L900

146 Rozenraad, M. C. P., si. Gending bijProbo-

linggo 1(1(17

147

148

Rutter, Dr. L., Soerabaja
Rijn, L. A. van, Toeloeng Agoeug.

L910

14',) Rijii van Alkemade, J. van, Semarang.

S.

Sandberg, Dr. Jhr. C. G. 8., Nederland

1903

1 50 L910

151 Santer, L P. J. M.. Semarang. 1 9 1

2

152 Schmidt, f)r. W., Semarang. 1905

153 Schoppe, Dr. Max, Soerabaja. 1903

154 Schouten, Dr. A. R., Wei to vied en. 1909

155 Schroder, E. E. W. G., Moeara Doea, Sumatra 1904

L56 Simon Thomas. A. E, Pad an g 1909

157 Slagter, S. P., Welte vreden. 1914

158 Smith, Dr. J. J., Buitenzorg. L898

159 smits, 1). de Visser, Semarang. 1912

160 Spenneman, A. W., Soekaboemi. 1912

L61 Straaten. H. van, Weltevreden. 1910

162 Sunier, Dr. A. L. J., Weltevreden. 1912

163 Ultee, Dr. A. J., Dje
164 Umbgrove, C. J., Soe

165 Valk, M. C, Soerabaja.

166 Vaynes van Brakell Buys

167 Velde, Dr. E. van de, Ba



168 Veldhuis, H. W. X, Soerabaja. 1909.

169 Vereeniging van Djokjasche Landhuurders.

Djokjakarta,. 1887.

170 Verboeff, Dr. J. R, Soerabaja.
171 Vleuten, Mej. A van, Xederland 1915.

172 Vogel, Dr. W. Th. de, Welte v red en. 1912.

173 Vogelpoel, Th. G. van, Weltevreden 1910.

174 Voogt, J. G. H. de, Weltevreden. 1906.

175 Vries, Dr. E. C. de, Nederland. 1894.

176 Vrijdag. D., 1908.

177 Walter, Dr. J., Soerabaja. 1909

I7.s Weehuizen, R, Weltevreden. 1906

17!» Wilde, W. R de, Bondovvoso. 1903

1 Hi.) Wilkens, Dr. J. A., Weltevreden. 1912

1JS1 Witkamp, H., Pankalan Brandan. 1909

182 Woensdregt, M. M. G., Weltevreden ' 1914

183 Woudstra, Dr. H. W, Soerabaja. 1912

IN J Wiirth, Dr. Th. Z.
?
Malang 1909

185 Zeeman, J. H, Weltevreden 1913

18(5 Ziegler, K. G. J., Weltevreden. 1915



VERKI.AO

DEN TOESTANI) EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUND1GE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1915.

Mh

[ngevolge de statuten kwi.jt ik mrj van de plicht

Personalia. De H.H. S. R. J. Onnkh en Dr. W.

in bet Bestuor, terwij] Dr. II. \\ . Wouwtra, afd<

l«'stiinrsli<l to SoL-ralisija, naar llatavia ovoriroplaatst,

Bostuur qualitato qua /.it.tint; nam.



loden in het buite

vooral met in dez<

Financien. In do Anmistns-\
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dat wel zuinigheid betracht moet worden, maar dat voorloopig

geen vrees bestaat voor een ernstige verstoring van dat

evenwicht.

Volgens de gegeveas van dat overzicht kon door het

dagelijksch Bestuur samen met den penningraeester een

begrooting voor het jaar 1916 opgemaakt worden, die in de

December-vergadering door het Bestuur werd aangenomen.

Bestuursvergaderingen. De maandelijksche vergade-

ringen van het Bestuur vonden geregeld, zonder onderbre-

kiugen, plaats en werden ook steeds door gewone leden

bjjgewoond. Hit mag een heugelijk verschijnsel heeten,

daar het immer wenschelijk is het gevoelen der gewone
leden oiutrent bestuursvragen te kunnen vernemeu en het

wetciischappelijk <redeelte der vergadering daardoor steeds

bevorderd wordt. Vooral, als ook door hen mcdedeelingen

op wetenschappelijk gebied worden gedaan. In het geheel

werden op de 12 vergaderingen een 13-tal mededeelingen

gedaan; dat aantal vertoont dus geen stijging, daar het

gemiddelde aantal in de laatste jaren 15 was.

Een opwekking zij daarom tot de leden uitgesproken om
vaker over te gaan tot een mededeeling, die kan loopen

over een recente wetenschappelijke uitkomst van groot belang

o: over eigen werk, maar die niet uitvoerig behoeft te zijn

en dus geen tijdroovende voorbereiding vereiseht

Afdeelingen te Soerabaja en Semarang. Eveuals in

het vorige jaar voor Semarang, moest in Februari voor

Soerabaja hesloten worden om de zending van tijdschriften

te staken. Zoover mij bekend hebben de beide afdeelingen

in het verslagjaar niet vergaderd. Te betreuren is het, dat

gebleken is, dat het aantal personen, dat in een dergelijk

vereenitfingsleveu voldoening voor natuurwetenschappelijke
behoeften vindt, op beide plaatsen than.s niet groot genoeg
is, om aan de afdeelingen een bloeiend bestaan te geven.

Gebouwen. Door den bewoner van het oostelijk paviljoen

is de wensch uitgesproken om een kamer bijgebouwd te krijgen.



is besloten. torwijl ook de Maatschappij van

amdb-mw daarin meegaat.

tand dor gebouwen is bevredigend te noeni

Secretariaat en Bibliotheek. Kind April wcrd Movrouw

A. van Wettum-Tromp, wegens vertrek naar Nederland, op

aangesteld Mevromv Vis—.Ianssbn van Raaij. aan vvie ochter

liooi'il/akrlijk werkzaamheden in hot belang van den

Alsreineenon Catalogue werden opgedragen, terwijl Movrouw

l\ a is-I!k(,i.i,in(,i;i; behulpzaani bleof in de werkzaamliodi-ri

vorbondon aan hot secivtai iaat en luliliothecariaat.

Wat dit laatsto botroft, zoo wcrd aan den halfslachtigen

toestaud, die zich ontwikkold had door de overbrenging dor

boekerij naar Buitenzorg in 1897 en het vormen sedert het

laatste tiental jaren van een nataurkundig gedeelte alhier,

eon oindo izomaakt door een besluit, genomen in de Mei-

vi -i •Lrademiir, waarhij werd bepaald : dat do zetel der boekerij

to Weltevreden is, dat het beheer geschiedt door den

bibliorhooaris m dat de <>\ erlueiiuiui: uvlcidelnk /al m'M'liieden

•rlijk \ri>la'j woi'dcn inedetredeeld. en da

o inliehtingen worden gegeven omtrent

Algemeenen Catalogus.
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Tijdschrift. In April legde Dr. C. Braak die in Mei

met verlof naar Xederland vertrok, het redactenrsschap van

het Natnurknndi- Tijdsrhrift neder en werd m zijn plants

benoemd Dr. J. Bokkk.ma.

Algemeene Catalogus. De goede voortgang in het werk

door de verschillende reorir;inisaties en lirrzirningpn, die

sommige bibliotheken ondergaan. Vele omstandigheden, bij de

opstelling van het plan niet voor/ien. heblien het noodzakelijk

uvmaakt de wijze van uitvoering uit te breiden en te wijzigen.

Al moge dientengevolge nog in lang niet het einddoel

hereikt kiinnen worden, zoo is toeh reeds een zoer nnttige

niiurrking waar te nemen. In verseliillende boekerijen begint

documentatie verslag doen.

W. van BE\L\



Enige Meteorologiese Data van de Piek

van Koerintji.

(iedurende cen rcis, die ik van begin Juli tot einde

September l!)!5 in Koerintji maakie. met bet doel zo<ilogiese

verxameliiiirrii bijecn te brongon, stelde do Kontroleur van

Socngai Penooh, de hoofdplaats van doze afdeling, mij voor

de Piek van Koerintji te beklimmeu.

Deze berg, op de topografiese kaart met „Piek van Indra-

poera, G. Gadang of G. Koerintji" aangeduid, en door de

inwoners van Koerintji meestal Goeuoeng M6rapi(deVuurberg)

en soms Goenoeng Ge"dang (de Grote Berg) genoerad, is

met zipi 3805 M. na net Sneeuwgebergte in Nieuw-Guinea

de hoogste top in Nederlands-Indie.

Daar de bestijging van de Piek niet op mijn oorspronkelik

reisprograui stond, had ik geen instrumenten als barometer,

bypsomoter, enz. meegenomen, zodat door mij slechts weinig

waaniemingen gedaan konden worden. Dit is des te meer

te betreuren, omdat de genoemde berg nog slechts weinig

bezocht werd en obscrvaties op een dergelike elevatie

verricbt wel van enig belang kunnen zijn.

In 1914 werd de Pick beklommen doordehereuH.PoBERTsox

en ('. I'.odkn- Kloss. twee Hhigelse zodlogen van het Museum
te Koeala Loempoer (Federate Malay States) ') j)aar deze

oiiderzockers zeer volledig nitgerust waren en zich o.a. ook

met meteorologiese waaniemingen bezig hielden, is het te

hopen, dat meer uitvoerige gegevens door hen verzameld zijn,

lietgeen nader zal blijken uit het verslag hunner reis, dat

spoedig in bet tijdschrift van de Straits Branch of the Royal

Asiatic Society te Singapore zal verschijnen.

') Ook de Heer W. Waterschoot van der Gracht met drie
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elaas van raijn reis in Koerintji hoop ik later te

ilechts enige waarnemiiigon mogen hier eon plaats

die ik in staat was te verrichten met behulp van

'don iudortijd aan do Kontroleur van Soengai Penoeh

Deze hygrometer was eon slingcriiistrument met

droge thermometer, afkomstig nit de fabriek van
1 Borlijn ; do droge thermometer werd tevens ge-

n een aantal toiiiporatmirwaanHMiiinireii te doen.

ogte van enigo hioronder genoemde punten ben ik

riondcliklioid van do heor IJumkn Ki.oss vorsrhuldigd.

•okke Q en tege

s Nachts stak

avond begon hot to rege

een tamelik krachtige )

s, 'deed o

Ofs<:hoon de toinperatuur

nachtelike koude toch
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Om 4 uur n.ra. wees de thermometer 10V2 C. en de

'volgende morgen oin 6 uur 8°C.

De 26 Augustus werden de laatste 778 M. afgelegd tot

aau de top, die volgeus de topografiese kaart 3805 M.

Do pilaar X". 29 (Primair driehoekspunt) is in de krater

afgrstort ; vv\i twoedo pilaar \". K>r> (Senmdaii H ri« ho« -k s
|
>u n t

)

bevimlt zich ten zuiden van de top op een hoogte van

37oii M. (volgeus Bodkn Iylosk). De plantengroei eindigt op

ongeveer 345<) M. (volgens denzelfden); wat daarboven ligt

/i.jii kale, sums /ccr sfoilo hollingen van rapilli en scherpe

lavaitrokken, waarop zich slechts hier en daar nog een

eukol gnisspriefjo of vorsrliroiupeld vaiouplantje heeft weten

te Qestelen.

Mijvon si aau. Voor do rest is de rand door instorting veel

km kralcrmerr volgens de kaart :U3ii .M.). waaiuil tijdeus

mill, waar vroeger do trianinilatiepilaar N°. 29 moet gestaan

Bij mijn eerste bestijging van do top word bij vergissing

lo hygrometer aan de grens van do plantengroei achter-

•'laion. Gedurende deze bocht wooi op ongovoer 3700 M.

on zeer sterke wind uit hot nooiden, die, bo/.wangerd met

') Schetskaart van de Afdeeling Koerintji van de Residentie Djambi,

chaal 1:20JOOO Top. Inrichting Batavia 1907.

Deze kaart enigszins bijgewerkt, is ook gevoegd bij de Mededee-

ngen van hot Encyclopaedisch Bureau Afl. VIII 1915.

Op blad XIV van de topografiese kaart van Sumatra's Westkust,

chaal 1 : 80000, is de Piek aangegeven met een hoogte van 3805, 45 M.



zwaveligzure gasscn uit do krater, de ademhaling soms

bemoeilikte. Bij het bereiken van de top om 9.25 uur v.m.

was do wind editor geheel gaan liggen.

Het schijnt op deze hoogte zclden to regenen en waar-

schijnlik bestaat do neerslag or slechts uit dauw on motregen.

Ik leid dit af uit het feit, dat de voetstappen van vorige

bezoekers, waarvan de laatste minstcns een jaar te voren

do top hadden beklommen, vanaf de grens van do plauten-

groei nog zo duidolik en scheim in de rapilli waren afgedrukt,

alsof zij slechts enkele dagen oud waren. Do rapilli is zecr

licht van gewicht on bevat vole fijne delon, zodat eon regenval

van enig belang ongetwijfeld de daarin gemaaktc sporen

uitgewist zou hebben. Nog oudero voetstappen waron ovon-

eens te onderscheiden, doch minder duidelik. Do hevigc

windon, die bier heerson, zijn zokor oorzaak gowecst van

hot gedeeltelik verwaaien dier indrukken.

Na enige fotografiese opnamen op de top gemaakt te

hebben, keerdo ik naar de grens van de plantengroei terug,

om do aehtergelaten psychrometer te halcn. Om 11.50 uur

v.m. begon do tweede bekliimninir. Bij aankomst aan de

pilaar X°. 105 om 12.55 uur n.m. woei een sterke wind uit

het zuiden. De voet van de berg en al het omringendo
land was nu in dichto wolken gehuld, waarboven slechts de

toppon van de hoogste omringendo bcrgen fantasties uitstaken.

Door een gezi<'litsbcdrog maakten zij nu do indruk veol liogor

to zijn, dan dit vroeger op de da- bij holdere lucht hot

goval leek.

Op de hoogte, waarop ik mij bevond, hadden zich toen

nog -eon wolken gevormd; slechts in de hog-ore luchtlagon

zwoefden lichie vcderwolkjes, die de zonnostralen nauwcliks
tomi.orden. Een kwartier later was plotseling alles veranderd.
Een sterke, koude wind, die uit lagere streken langs de
helling naar boven woei, dreef dichte nevolmassa's voort,

die zich tolkens weer oplosten, als de in vlagen waaiendc
wind voor een korte poos was gaan liggen. Dit had ten

gevolge, dat een zeer snelle afwisseling in de luchttemperatuur



2'/4 C. aan. Ged lireilde , le aflezing van di > tweetll ITIIIO

schommelden de kwikzu Lien roortdnren< 1, zodat geen

nanwkeurigheid bereikt 1<on worden.

Drie waarnem ingen mim de hygromete r Itij pihi

(3706 M.) graven de vol-Bade resultaten:

1. DDT ii.m, heldnv 1 acbt,droge then Qometer 11"
<;•

L- „ „ licht bewolkt, droge then—
8° c

I" „ » , droge thermometer LO'/s,"c.

Om l.
50 uur n.m. word \.»«»r de tweede maul de top bereikt,

De lucht was weer helder geworden met zonnesehijti m
lirhte bries, die echter af en toe door plotseliuge, zeer bevige

rukwinden werd onderbroken.

Toen ik aanstalten maakte met de hygrometer waarne-

mingeu te doen, ontstond opeeus een sterke uervelwiml.

veroorzaakt door een opstijgende Inehtstrooin nit de krater

en eeu nit tegenovergestelde riehting, van de zniddike helling,

komende windstoot. De kraeht van deze wimlhoos was zo

groot, dat kleine stukjes lichte rapilli en zand van de grond

werden opgenomen. Niet wetende ol noir hevigei' linoeiiiiLrrn

van de atmosfeer te wachteu waren. die op zidk een snialle

koudeu ziju, wierp ik mij dadelik op de grond, en daar de

sterke wind bleel' aanhonden, moesten de waaineminuen in

liggende bending uitgevoerd worden. ik had daarbij be!
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l.
50 uur n. m., droge thermometer 11 3

/4°C.

natte „ S'/^C.

2. uur n.m., droge thermometer 12 l

l4°C.

natte „ 9° C.

Bij de afdaling, die daarna plaats had, joeg een ijzige

wind de helling op, dichte mist voor zich uitvagend. De adem

werd me dikwijls benomen, en niettegeustaande de fliiike

lichaamsbuttvirimr rinrelden mijii handen on oren van de koude.

Om 6 uur n.m. werd bet bivak Soengai Kring Ocloe

bereikt en de volgende dag naar Soengai Ivoombaug terug-

gekeerd.

Januari 1916.

Edw. JACOBSON.

Enkele Opmeekino

Tegen de juistheid der onderstelling van den schrijv

van het voorgaande artikel dat op de hoogte van den t

van den Piek van Koerintji het zelden zou regenen en

neerslag slechts als dauw en motregen zou Fallen besta

ernstige bedenkingen.

De groote stapelwolken, die zich vooral gednrende
kenteringen en niet het minst boven de bergen vormen, stijg

op tot hoogten van meer dan 15 kilometer zooals uit was

nemingen te Batavia is gebleken. Het is zeker dat in de

wolken hagel- en sneeuwvorming plaats heeft. op geringt

hoogte moet dit in regenval overgaan.
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Ook de regenwaarnemingen op bergtoppen, waannee in

de laatste jaren door het Obscrvatorimn ecu aan vanu -

is

gemaakt, maken de onderstelling onwaarschijnlijk. Op Java

is op den Pangerango op 3030 meter boven zee si mis \

l.t\-j

een volledig meteorologisch station in werking, voorts worden

op den Ardjoeno op 3300 en 3100 meter boven zee sedert

April 1914 en op den Merbaboc (3083 meter boven zee)

sedert Januari 1915 regeuwaarnemiiigen verricht. Ook op

de hellingen van doze bergen zijn op versrhilleride hoogtm

regensfations opgericht. Op Sumatra zijn op ecu drietal toppen

en hunne hellingen benoorden het Tobameer een s-tal regen-

meters geplaatst, waarvan echter nog geen waarnemingen

op het Observatorium zijn ontvangen.

Op deze Javaansche bergtoppen stijgt de regenval per maand

meermalen boven 400 mm., terwijl maanden waarin geen

regen valt zelfs gedurende de groote droogte tijdens de

oostmoesson van 1914, uitzondering zijn. Wei is waar

blijkt uit deze waarnemingen een afname van den regenval

met toename van de hoogte, doch dat een paar honderd

meter hooger de regenval nagenoeg nihil zou zijn is vrijwel

uitgesloten.

Regenwaarnemingen op de hellingen en den top van den

Piek van Koerintji zouden zonder twijfel wenscbclijk zijn:

de moeielijkheid schuilt echter in de bezwaren verbomlen aan

eene zelfs maar eenigermate geregelde aftapping.

lloewel enkele temperatuursbepalingen gedurende een

bergbeklimming verricht natuurlijk niet zijn te vorgelijken

met een langdurige registreering en geen nauwkenrige klima-

tologischc gegevens opleveren, kunuen toeb dergelijke enkele

bepalingen een zij het dan ook globale aanwijzing geven.

vooral als deze waarnemingen bij eventueele beklimmingen

geregeld worden verricht.

De door den Heer .Jacohsox waargenomen tomperatiiren



Soengai Kring llir + 1400 meter b
jz . Tjibodas 1400

24 Aug 7 U25 n.in. temp. 15.5 gem. temp. 1914 Juli

Aug. 4U n.m. temp. 1Ci°.5 gem. temp. 19 14 Juli 4"

Aug. 6U v.m. „ 8°.0 „ „ , Juli 6"

Aug.

De temperaturen op en nabij den top waarge Domeu schij

hooger te zijn dan de gemiddelde temperatilut op den

van waarneming.

Waargenomen werd:

L 1" n.m. 14

op 3706 meter t<e < l
u10 „ li3/4

f l u 15 „ 10.5

i 1.50 ,. II 3
4op 3805 .,

,

Gemiddeld 12°.

Voor den Pangerango bedroeg in 1914 de

temperatuur om 2 unr in .Juli 14.2 en in Aug. I

zou bij eeu tempt-ratiiui-nlaling van ()."ii per

volgeu op 3730 meter resp. 10.°0 en 8.°4.

Voor den temper.-iiuursvTadient per 100 mete
uit de waarnemingen op den Piek van Koer
gemiddelde temperatuur om 2 uur n.m. te Pai

gevonden 0,5 terwijl deze meest 0°.6 bedraagt.

Een vergelijking van de waargenomen tempei

die in de vrije atmosfeer, die in Indie bepaald
Batavia met behulp van registreerballons '),

Dr



uilvoerbaar, onniat we daarvoor over daggemiddelden 2

moeten kiiiiin 11 beschikken.

Voor de temperatuur in de vrije atmosfeer weril gev

4000 4.5 2.9 4.1

Overdag is de temperatuur op bergtoppen hooger, 's nachts

iger dan die in de vrije atmosfeer.

I it de aflezingeu van den natten eu den drogen thermo-

iet cr volgeu v»»or de relatieve vochtigheid onderstaande

op 3805 m. b
/ z . l

u50 „ 68 „

2U „ 70 „

Deze waardeu zijn geheel vergelijkbaar met die uaai-t

nomen op den Paugeraiigo. waai cm 1 n.m. de gemiddeld

relatieve vochtigheid in Juli en Aug. 1914 resp. hedrooi

± 60 % en ± 74 •/,.

Uit de registreerballnti--\vaanteiiiiii<j-en word gevonden \ uu

de relatieve vochtigheid in de vrije atmosfeer op 3500 mete

boven zee ecu gemiddelde waavde van ongcveer 68 %•

J. BOEKEUA.



UITKOMSTEN

Meteorologische Waarnemingen

ATION V()()IM)K JAVA SlMKKl;l\!)l SI

te PASO E ROHAN
gedurende het jaar 1913.

Ligging van het station:

Oosterlengte van Greenwich 112°56'

Zniderbreedte 7°39'

Hoogte van den barometer hoven zee 5.0 M.

omsten der waarnemingen verricht in de nieuwe
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Merkwaardige regenval in Ned.-Indiein Januari
1916 en regenperiodes te Batavia gedurende

het tijdvak 1864—1916.

DOOK

Dr. J. BOER EM A.

Tijdens de maand Januari 1916 vertoonde de regenval in

het westelijk deel van Ned.-Iudie een zeer merkwaardigr

afwijking van de normale omstandigheden. Terwijl in een

deel van West-Java niaar vooral van Midden-Java buiten-

gewoon zware regens vielen, waarop reeds is gevvezen in

het weerbericht, datmaandelijks door het Koniuklijk Magiu-tisrli

en Meteorologisch Observatorium in verschillende dagbladen

wordt gepubliceerd (en dat tevens wordt afgedrukt in:

„llegenwaarnemingen in Ned.-Indie" deel I), bleef op andere

plaatsen op Java evenals ook in Borneo en in de Riouw
Archipel de regenval verre beneden het geuiiddeldc. Op Java
steeg op meerdere stations de totale regenval in Januari

boven 2000 mm., en hier was de tegenstelling tusschen de

groote hoeveelheid regen op plaatsen, die open liggen voor den

moessonwind en deu betrekkelijk zeer geringen neerslag op

plaatsen, die door het gebergte tegen dien invloed worden
beschut, zeer opvallend. Deze tegenstelling was zelfs zoo

sterk, dat zoowel regenhoeveelheden van bijna 3000 mm.
als van nog geen 100 mm. werden gemeten.

Wei is in deu gemiddelden regenval in de westmoesson-

maanden op Java deze tegenstelling duidelijk op te merken,

zooals kan blijkeu bij een beschouwiug derisohyetenkaarteu van

Java '), maarhierloopende uiterste waarden veel minder uiteen.

Niet onwaarschijnlijk hebben verschillende oorzaken in
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Januari saniengewerkt om deze buitengewone verschijnselen

te bewerken.

De westmoesson strijkt als NW. wind over de Java-zee

en bereikte in Januari zeer rijk aan waterdamp Java's

N. kust. Blijkens de afschriften van net meteorologisch

gedeelte der scheepsjournalen, waarvan geregeld een groot

aantal aan net Observatorium worden opgezonden, stond de

moesson met ongewone sterkte door. Wordt nu deze lucht door

een af andere oorzaak tot opstijgen gedwongen,danheefthierbij

dynamische afkoeling plaats en dientengevolge kan door hot

groote gehalte aan watenlamp rijkclijk oomUnisatie intreden.

De opstijging kan op verschillende wijze veroorzaakt

worden

:

1. Stuit de moesson tegen 't gebergte dan zal de lucht ten

deele terzijde uitwijken maar ook naar boven gedreveu

worden on daarhij voluvns 'i bovensUutinU' ivgen veroor-

zaken. Natuurlijk spelen bij dit proces ook vonn en

hoogte van net gebergte een rol.

Aan de luwzijde van het gebergte is natuurlijk de oorzaak

tot opstijgen verdwenen, veeleer zal daar een dalende

beweging mogelijk zijn, waardoor de lucht zich verwarmt

en droger wordt. De regenwaarsehgnlgkheid zal hier

derhalve veel geringer zijn.

2. Een tweede oorzaak tot opstijging. hoewel in inindere mate,

ontstaat bij het bereiken van de kust ook al is die vlak,

doordat de wrijving aan de aardoppervlakte vermeerderd

wordt, en de ouderste luchtlagen daardoor miu of ineer

gereiud worden. Deze stagnatie heeft een stuwiug tenge-

volge, waardoor hoogere luchtlagen opwaarts worden

gedreveu.

3. Voorts kiiiun-i! dour uiiLrolijko verwanning van verschil-

lende plaatsen verticale luchtbewcgingen ontstaan.

Deze kunnen van betrekkelijke geringe uitgebreidlieid

en korten duur zijn zooals we die waarnemen in de

zich opwerkende Cumuli, of zich over grootere gebieden

zelfs over geheele werelddecleu uitstrekken.
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Niet onwaarschijnlijk hebben al deze factoren in Januari

1916 een belangrijke rol gespeeld. Het kusteffect (2) komt

in West-Java tot uiting, kust- en bergeffect (1 en 2) en

misschien ook (3) zijn in 't spel geweest in Midden-Java; de

lage cijfers aan Java's zuidkust zijn een gevolg van de

schaduwwerking van het gebergte.

Deze laatste invloed kan niet den geringen regenval in

Borneo, vooral de Westerafdeeling, de eilanden in het zoidelijk

deel van de Zuid-Chineesche Zee, de Riouw archipel en zelfs

nog Billiton verklaren. De berichten onitrent goed weer en

Ik Merc luchten dniden op een dalende luchtbewegiug boven

dit gebied.

Uit het omvangrijke waarnemingsmateriaal van den regen-

val, dat maandelijks op het Observatorium binnenloopt, zijn

in oiiflcrstaande tabel een aantal gegevens verzameld. Behalve

de val in Januari '16 zijn vermeld de geraiddelde val in

de raaand Januari en de grootste hoeveelheid regen in een

niaand waargenomen. Bovendien zijn deze maand van grootsten

val en het aantal jaren, waarover de waarnemingen loopen,

nog vermeld.

Afdeeling. Jan.

Noordkuststreek

Tandjong Priok.

Pisangsambo.

Tjibaroesa Hilir

(Lemahabang).

Tjilamaja.

Rambattan.

Djoentinjoeat.

„ ! Krawang.

Cheribon.
j
Indramajoe.

967 283

298

755

913 ::

Febr. It

IS

1101 322 479 7 Nov. 1<

766 24f> 601 19

1046 246 575 25 Jan. 1«

1159 258 577 27

683 180 432 18 Febr. 1<



Meer landwaarts gelegen strook.

Val in Gem. Grootste Aantal Maand en

STATION. Residentie. Afdeeling. Jan. '16.
val in val

waarn jaar

in m.m. i"l- in m.m.
jaren. v. gr. val.

Observatorium, Batavia. Stad en Voorst 627 305 706 37 Febr. 1903.

Bodjong gedeh. Buitenzorg. 536 364 854 37 Oct. 1892.

Tjibaroesa Oedik. 591 441 936 8 Nov. 1914.

Tjibatoe. Krawang. 424 290 490 15 Jan. 1906.

Djatitoedjoeh. Cheribon. Indramajoe. 508 419 746 16 Nov. 1903.

Toendjoengan. Rembang. Blora. 401 262 401 18 Febr. 1908.

Sendang. Toeban. 407 280 481 13 „ 1912.

Pondok Gedeh. Cheribon.

Pajoeng Sadareke.

Pajoeng.

Tjiomas.

Pasanggrahan.

Madja.

Panjakaran.

Bodjong. Pekalongan.

Waroengpring.

Poelasari.

Bandjardawa.

Bodeh (Gambiro).

Lingga.

Paninggaran.

Petoengkriono. -

Dara.

Oeloedjami.

Voor de moesson openliggende hellingen.

Madjalengka 2858 .506 1112 3 Jan. 1913.

2690 945 1698 26 Febr. 1902.

1869 853 1167 14 1902.

1026 665 920 8 Jan. 1911.

1207 809 907 7 1915-

1494 738 1139 15 Febr. 1902.

1279 861 1208 9 Maart 1907.

1471 710 1357 22 Jan. 1899.

1412 694 1465 20 Febr. 1903.

1502 736 1417 20 Jan. 1914.

1054 420 991 31 Febr. 1908.

1337 513 1184 24 Jan. 1899.

1586 775 1498 19 Febr. 1902.

1501 648 1147 21 Maart 1912.

2067 831 1941 19 Febr. 1901.

2135 664 1234 20 Jan. 1907.

2210 384 1183 19 Febr. 1915.



Aantal Maand en

Mangoen

Batealit.

1

Banjoepoetih. „

jKarangrandoe.

JRahtaoe.

iPelem.

Pameungpeuk. I Preanger

iTjimangkat

(Tjipatoedjah).

Tjilangla (Tjawi).

Wanadadi.

Pantarwaroe.

DJ'aboe (Djatila-

IV. Beschermde ligging.

Limbangan. 96 193 1110 30

Soekapoera. 129 195 1847 13

190 204 981 8

Bandjarnegara 391 472 1132 27

Poerbalingga. 484 517 1059 22

Banjoemas. 374 509 904 11

PniTWokt'rto. 210 282 914 26

I.anjoemas. 298 341 687 37

Poerbalingga. 367 418 744 26

Poerwokerto. 228 371 798 26

Tjilatjap. 144 - 499 1



V. Gebied met vermoedelijk dalende luchtbeweging.

Boeding.

Poetoessibau.

Poeroektjahoe.

Riouw en
Onderh.

Tandjoeng
pinang.

Billiton. _
Riouw en
Onderh. Natoenfei

Anambas-ei

Westerafd.
van Borneo.

Sambas.

Mampawa.

Pontianak.

Landak.

45 223 661

148 355 780

436 4

62 378 779 6

84 364 924 37

4'; 227 760 12

84 273 779 37

177 344 987 8

176 276 701 14

62 349 711 37

82 435 761 14

173 399 725 13

152 3,2 762 33

70 163 326 10

223 323 570 37

Uit de tabel blijkt, dat op al de stations van groep I

de regenval in Januari '16 niet alleen den gemiddelden maar

ook den grootsten val in een maand overtroffen heeft, in

groep II zijn wel alle gemiddelden maar niet de maximale

hoeveelheden overschreden. Hier was de regenval blijkbaar

minder exeessief.

Het grootst zijn echter de verschillen in de derde groep.
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Hefc bedrag van 2858 mm. te Pondok Gedeh, Residentie

Cheribon, is wel de grootste regenval in een maand tot

dusver in Nederlandsch-Indie gemeten.

In het geheele gebied van zwaren regen hadden tijdens

de regenperiode zware bandjirs plaats.

Ondanks deze regenrijkheid in het Noordkustgebied van

Java bleven de cijfcrs langs de Zuidkust (groep IV) beneden

het gemidddelde.

Een beschouwing van de eijfers van groep V doet ook

hier den geringen regenval opvallen.

Voor een vergelijking van deze regenperiode met vroegere

leenen zich het best de waarnemingen aan het Observato-

rium verricht omdat deze de langste ononderbroken reeks

voor Indie vormen.

De maandsommen zijn voor dit doel weinig geschikt om
de eenvoudige reden, dat regenrijke periodes niet met de

maanden samenvallen; we moeten dus van de dagelijksche

regencijfers gebruik maken voor het opsporen der regen-

periodes.

Vooraf moge nog gaan een tabelletje van de maanden

met regenval boven 500 mm. tevens met vermelding van

het bedrag.

1864. '65. '66. •67. 70. 71. 72. 76. '81. '83. '85. '92. '93. '94. 1901-j '02.
|

'03. '16.

>'• 511 631 - 530 - 597 907 656 579 653 515 530 - 584 -|-|-|.
Febr - 1 626 623 1

- - -|«e|-|-|-|- 530 - 634 514 706 -

Dec 1 - 549 628 1
1 1 ! 1

|Mill 1

Sedert 1 Januari 1864 is blijkens de tabel in 21 maanden

de regenval op het Observatorium boven 500 mm. gestegen.
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Bij het opzoeken der regenperiodes uit de reeks van

dagcijfers, waarbij zooals van zelf spreekt eenige willekeur

bestaat omdat geen scherpe definitie van eon regenperiode kan

gegeven worden, werden alle periodes neergeschrcven, die

den indruk maakten van regenachtig te zijn goweest ; daarna was

een nadere sehifting mogelijk en werden alle neergeschreven

periodes, waarvan de totale val geen 200 mm. bedroeg,geschrapt.

Reeksen, waarin 4 opeenvolgende dagen met een regenval

beneden 10 mm. voorkwamen, werden gesplitst, evenzoo die

met 3 geheel droge dagen.

De reeksen beginnen of eindigen met niet met meer dan een

cijfer beneden 10 mm. en nooit met een cijfer beneden 5.

In onderstaande tabel zijn de totale regenhoeveelheden, het

aantal dagen benevens de gemiddelde val per dagenhet jaar,

waarin deperiode is voorgekomen, vereenigd. Nagenoeg alleval-

len in de westmoessonmaanden Januari, Februari en December.

Val. Gem.

in mm.
Dagen.

per dag.
Jaar.

334 14 24 1864 Jan. 8—21.
281 11 26 65 Jan. 11—21.
663 19 33 66 Febr. 12—Maart 2-

455 16 28 66/67 Dec. 19-Jan. 3.

245 6 41 67 Jan. 7—12.
618 27 23 67 Febr. 2 -28.
459 15 31 67 Dec. 18—Jan. 1.

446 22 20 69 Febr. 10—Maart 3.

213 8 27 70 Febr. 18—25.
439 14 31 70 Dec. 17—30.
744 27 28 71 Jan. 17—Febr. 12.

1649 69 24 71/72 Dec. 18—Febr. 24.

277 14 20 73 Febr. 11—24.
464 19 24 75 Jan. 29—Febr. 16.

1119 23 44 76 Jan. 22—Febr. 13.



Val.
Dagen.

Gem.

per dag.
! Jaar.

241 13 80 77 Jan. 5-7.

254 16 16 77 Febr. 14—29.

571 30 19 79 Jan. 19—Febr. 17.

221 15 15 79/80 Dec. 27—Jan. 10.

254 12 21 81 Jan. 3—14.

344 16 21 81 Jan. 18- Febr. 2.

276 10 28 81 Maart 8-17.

568 15 38 83 Jan. 8—22.

481 19 25 83 Jan. 30— Febr. 17.

260 16 16 84 Febr. 15—Maart 1.

222 7 32 85 Jan. 28—Febr. 3.

255 11 23 85 Maart 4—14.

238 11 22 86 Febr. 15—25.

292 7 42 86 Maart 4—10.

224 5 45 86/87 Dec. 28 -Jan. 1.

360 14 26 88 Febr. 2—15.

362 5 72 92 Jan. 17—21.

232 9 26 92/93 Dec. 31- Jan. 8.

359 13 38 93 Febr. 1—13.

361 10 36 94 Jan. 6—15.

576 28 21 94 Jan. 22—Febr. 18.

275 11 25 95 Jan. 23—Febr. 2.

224 4 56 98 Febr. 8—11.

250 11 23 99 Jan. 13—23.

372 11 34 99 Febr. 3—13.

234 9 26 1901 Jan. 29 -Febr. 6.

502 25 20 01 Febr. 11—Maart 7.

305 2 153 02 Febr. 14—15.

624 15 42 03 Febr. 9-23.

307 6 51 04 Febr. 10-15.

319 16 20 06 Jan. 10-25.

752 32 24 16 Jan. 5—Febr. 5.



Uit deze tabel blijkt dat de regenperiode van Jan. 1916

wel tot de zwaarste sinds 1864 te Batavia voorgekomen

behoort, maar in duur sterk overtroffen wordt door de periode

1871/72 en in gemiddelde hoeveelheid regen per dag door die

van 1876, en door beide in totale hoeveelheid regen. De dag-

cijfers van de regenperiodes met een val grooter den 600 mm.

volgen hieronder.

Febr. 12-
Febr. 2—28 Jan. 17— Dec. 18— Jan. 22-

Febr. 9—23. Jan. 5-
Maart 1 Febr. 12. Febr. 24. Febr. 13. Febr. 5.

1866 1867 1871 1871/1872 1876 1903 1916

25 41 30 10 63 25 5 15

58 2 15 24 87 132
23 17 18 23 10 69 169 68

78 11 10 109 27

13 78 5 99 92 3

38 15 9 16 5
38 41 2 113

19 24 32

26 32 68 23 29 58 3
37 4 15 60 2

43 97 30 114 5

13

11

7
1 8

80 28
61 18

23
8

8 30 37 16 31 1 19

13 93 17 52 83

47 7 15 11 6 41

44 2 5 68 37

17 49 21 39 12

53
114 52

18
7

51

92

13

39 23 17 12 2
?

34

12 10 27 3

6 22 20 54 5

70
5

39 12

59
3

3?

18 8 23 26 58
9 17 12

26
18

38
58

10

11

36

45
3
18
1

2

56

84

3

57

10



Opmerkingen naar aanleiding van een buiten=

gewoon groote kompasstoring aan boord

s.s. „LE MAIRE" der Koninklijke Paketvaart

Maatschappij door het inslaan van den bliksem

Jan Boissevain.

In deel LXXV — Eerste aflevering van het Natuurkundig

tijdschrift ') deelde ik eenige govallen mede van kompas-

storing door het inslaan van den bliksem.

Het onderstaande geval koint ini.i belangrjjk i>enoeg voor

om er een beschouwing over te houden.

In den nacht van 16 op 17 Februari 1916 sloeg aan boord

s.s. „Le Maire" aan stuurboord vooruit de bliksem in.

Men was op weg van Tandjong Priok naar Padang en had

ongeveer een half uur geleden de passage tusschen de eilanden

Sebockoe en Sebesi verlaten. De gestuurd wordende koers

was rechtwijzend N 263°0.

Het bliksemlicht was zoo intens, dat de wachthebbende

eerste officier er eenige minuten door verblind word.

Na het inslaan van den bliksem riep de roerganger. dat

het kompas hard in de rondte tolde. Ook de roos van het

standaardkompas was draaiende. Het stuorkompas, dat gi heel

dol was, bleef onbruikbaar. Toen het standaardkompas weer

tot rust was gekomen en het stuurkompas dol bleef, werd

beproefd de reserveroos in te zetten. Deze roos wees

r Schiffsmagne-



echter bij Westelijke koersen tusschen Oost en Zuid aan,

hetgeen gecontroleerd kon worden door het aan stuurboord

zijnde land. Nu liet do gezagvoerder ketol met roos van

het achterkompas in het brugstuurkompas aanbrengen en ver-

kreeg hiermede eenigszins betere resultaten hoewel het

verschil in aanwijzing tusschen dit en het standaardkompas

enorm, nl. ongeveer 30° was !
). Den geheelen nacht bleef het dik

en kon pas den volgenden morgen de deviatie bepaald worden.

Bij rondpeiling verkreeg men de volgende deviaties.

Voorliggend

op Deviatie.

Standaardkompas.

NNO

Voorliggend

Stuurkompas.

Deviatie.

21".

•4-19.4

4-18.9

4-15.9

NNW

-43°.l

+ 10.4

4-20.9

4-30.4

4-36.9

+40.4

+ 39.0

+33.5

+ 14.5

—12 5

-34.5

—42.5

Bij een tweede rondpeiling werden ongeveer dezelfde

afwijkingen gevonden.

Het standaardkompas was onrustig tusschen Noord en NO,

de roos slingerde 4° a 6°. Het stuurkompas slingerde tusschen

ZW en NW ongeveer een streek.

') Zie S. „Der Schiffskompass", bladz.
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Om het stuurkompas bruikbaar te maken was althans

gedeeltelijke compensatie noodig, wat dan ook te Emmahaven
door den gezagvoerder en zijn officieren geschiedde.

Xa deze gedeeltelijke compensatie was de afwijking op

Noordkoers —25° en op Zuidkoers +22°, dus nog grooter

dan van het ongecompenseerd gebleven standaardkompas.

Algemeene opmerkingen.

Dat deze storing van het aardmagnetische veld door dat

van het scheepsmagnetisme ongekend hevig is geweest,

blijkt wel als men bedenkt, dat de horizontale intensiteit

van het aardmagnetisme hier tweemaal zoo groot is als in

Nederland, zoodat het stuurkompas van de „Le Maire"

in het Engelsche Kanaal en de Noordzee op Noord een

afwijking van ongeveer —90° en op Zuid van ongeveer

+90° zou hebben gekregen en op West een negatieve

richtkracht d.i.d. een Zuidwaartsche kracht en op Oost een

groote Noordwaartsche kracht, zoodat dit kompas in die

streken steeds Oost had voorgelegen, wat ook de magnetische

koers zoude zijn.

Dat zoo iets voor den navigateur een onaangename ge-

waarwording is, laat zich denken. Naar aanleiding van een

groote kompasstoring aan boord s.s. „Helena" der Kon. Ned.

Stoomboot Maatschappij gaf ik in „De Zee" van 1905 blzz.

415—419 eenige wenken bij het zich voordoen van groote

plotselinge kompasstoringen.

Daar het kompas van de „Le Maire" in het Engelsche Kanaal

steeds Oostkoers aan zou geven, moet er zich aan S.B. een

krachtige N. pool en aan B.B. een krachtige Z. pool bevinden.

Onderstaande figuren zullen dit duidelijk maken.

^d/ \ / %-pooi



Zoowel op N, 0, Z en W blijkt het konipas een Oostelijken

koers te geven. Op West zijn de X. polen der kompasnaalden

gekeerd naar de Z. pool aan B.B., daar de veldsterkte van de

storende N pool grooter is dan die van het aardmagnetisme.

meruit leidde ik regel 1 af (zie „De Zee" 1905). Heeft

het kompas op W. koerseu geen richtkracht en geeft het

een O. koers aan, dan heeft het kompas een groote minus

deviatie op Xoord. Breng zooveel dwarsscheepsche magneten

met de Z. (blauive) pool naar S.B. aan, totdat het kompas

ongeveer koers aangeeft en rustig is.

Hoe in andere gevallen te handelen kan de lezer zelf

nagaan of in meergenoemd tijdschrift „I)e Zee" vinden.

Heeft men zoodoende een groot deel van de storende kracht

opgeheven, dan kan men verder de overgebleven afwijkingen

bepalen, daar de richtkracht thans minder ongelijk verdeeld is.

Zijn er hemellichamen of andere ver verwijderde punten

zichtbaar, dan neemt men azimuths, zijn zij niet zichtbaar,

dan kan men de afwijkingen met den deflector bepalen of

door slingertijden van de kompasroos.

Daar de deflector op koopvaardijschepen nagenoeg niet

voorkoint, ook al om reden hij zeldzaam gebruikt zou worden,

heb ik in inijn kompasboekje vrij veel werk gemaakt van

de methode om door slingertijden van de kompasroos de

deviatie te bepalen. Voor bizonderheden dezer methode

vervvijs ik kortheidshalve naar dit werkje.

Duur en zetel der storing. In het opstel „Verande-

ringen van en beschouwingen over het magnetisme in moderiie

ijzeren en stalen schepen" deelde ik reeds mede, dat zulk

een storing meestal van langen duur is, zoodat de afwij-

kingen slechts langzaam veranderen. Na de gedeeltelijke

compensate van het stuurkompas a/b s.s. „Le Maire" was

de coefficient C ongeveer —23°. Ongeveer een week hierna

bleek deze coefficient slechts 1° afgenomen te zijn. Door

compensate bracht ik de afwijkingen van standaard- en

stuurkompas terug tot 1° a 2°. Voor het stuurkompas werden
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hiervoor gebruikt 10 dwarsscheeps geplaatste raagneten met de

Z. pool naar S.B. en moest iu het nachthuis boven het reeds

bestaande bovenste gat nog een magneetgat geboord worden.

Doordion do magneten vrij dicht bij elkander kwamen te

liggen, zal nun kracht langzaarn iets afnemen, doch ook de

storende polen zullen in intensiteit afnemen, zoodat ik er

op rekende, dat die tegengestelde krachten laugen tijd

tegen elkaar zouden opwegen. Dit bleek een week later dan

ook het geval te zijn, daar de afwijkingen nagenoeg niet

veranderd waren ').

Bij onderzoek bleek de zetel der storing te sohuilon in

de dwarsscliolten on (lekl)allcen (\vv 2 bovon elkander slaande

staleu dekhnizen. Deze hadden aaii S.B. vrij krachtige X. polen

en aan 15. K Xnidpolon. Mijn plan w as ecu der dckhalkeii van de

coinmandobnitr door eleotrioitoit een oinirekoorde polarifeit tr

geveu om zoodoende een gedeeltelijke compensate te krijgen.

Daar dit een vrij belangrijke nitbreking en reparalie van

dek en dekhuis met zich medebracht, moest ik er van af zien.

Aard der storing. Het is opmerkelijk, dat in bijna alle

gevallen van blikseminslag alleen de dwarsscheeps ontbon-

deue van het z.g. permanente scheopsmagnotismo verandering

van belang ondergaat en wel zoodanig dat de roofhVient

C negatief wordt. Slechts in een geval vond ik 6' plus.

Zie „Der Sehil'fskoinpass" Idzz. 44—46.

Het is mij niet bekend of het mogelijk is den aard dor

storing pbysiseli voornit to bepalen. In do govallen, die ik

3nderzocht, bleek de

^ekregen te hebben.

coefficient C """"""

Dit het bovenstaan

1°. Dat de storing v

voorscbotten ge|

» tot

b

hM«
iardkompa> van het s.s

i 1916 is dit schip ongeveer 14 dagen in reparatie i n

sweest. Bij hercompensatie op 21 Mei bleken zoowel

andaardkompas praktiscli
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„Le Maire" de helft bedroeg van die van het lager

geplaatste stuurkompas.

2°. Dat de stalen dekhuizen en stalen dekbalken van de

commandobrug de bronnen voor storing opleveren.

Reeds eerder wezen wij op het kwaad hetwelk in de

stalen dekhuizen zetelt en wel bij de behandeling van het

remanente magnetisme. Zie o.a. mijn opstel in deel LXXV

—

Eerste aflevering blzz. 24— 28 en mijn kompasboekje.

Artikel 28. 1. van het „Besluit van den 22 sten September

1909, S. 315, tot vaststelling van een algemeenen maatregel

van bestuur, als bedoeld in de artikelen 5, 9 en 17 van de

Schepenwet", luidt:

Aan boord van zeilvisschersvaartuigen en zeilschepen in de kleine

vaart moet ten minste een en aan boord van alle andere schepen
moeten ten minste twee goed werkende kompassen, welke op vaste

plaatsen zijn opgesteld, aanwezig zijn. Deze plaatsen moeten zoodanig
zijn gekozen, dat het kompas niet te veel storing ondervindt van in

de nabijheid geplaatste ijzermassa's.

Ik geef in overweging de redactie van dit artikel te uijzigen

en dan als volgt te lezen

:

Artikel 28. 1. Aan boord van zeilvisschersvaartuigen en zeilschepen

schepen moeten ten minste twee goed werkende kompassen, welke
op vaste plaatsen zijn opgesteld, aanwezig zijn en wel een dezer
kompassen minstens 2 M. boven het andere op een stevig dekhuis.
De dekhuizen in de nabijheid of waarop deze kompassen geplaatst
zijn moeten van limit zijn of altlians de dwarsschotten in de onmid-
dellijke nabijheid dezer kompassen. Verder moeten deze plaatsen
zoodanig gekozen zijn, dat het kompas niet te veel storing ondervindt
van in de nabijlii i! ;cnlaai i ij/ermassa's. ')

Rij het eventueel invoeren van een Schepenwet in Indie,

zou men dadelijk hiermede rckening kiumen liouden. Op do
nieuwsto schepen der Kon. Paketvaart Maatsehappij hebl.en

de dekhuizen houten voorschotten.

P.ATA VIA. April 1916.

') De verplichte invoering van het gyroscopische kompas zal nog
wel in de verre toekomst liggen en dan ook voor handelsschepen



Regenval in de oostmoessonmaanden en uit-

breiding van het regenlooze gebied gedurende

droge oostmoessons in Nederlandsch-Indie

Dr J. BOEREMA.

In een tropisch klimaat zooals dat van geheel Neder-
laudsch-Indie is de regenval wel de meest veranderlijke der
klimaatsfactoren, waarin verandelijk in minien zin opgevat
dient te worden. Bedoeld worden

:

1. De verschillen in het veeljarige geiniddelde van den
regenval voor een bepaalde maand of periode van het
jaar, gaande van plaats tot plaats.

2. De verandering die de gemiddelde regenval op een
bepaald station in den loop van het jaar ondergaat.
alsmede versehillendc wijzen

schillende plaatsen gebeurt.

3. De schommelingen die de regenval in een bepaalde
maand of periode van jaar tot jaar vertoont.

De veranderingen bedoeld onder. 1 en 2 kunnen grooten-
deels Jiit isohyetenkaarten, of, hoewol minder overzirhtelijk,
uit tabellen van den gemiddelden maandelijkschen regenval
worden afgelezen.

Over de veranderingen onder 3 kunnen deze middelen
echter geen gegevens verstrekken.



Toch zijn deze, vooral voor de oostmoessonraaanden, voor

de practijk en in 't bijzonder voor de landbouwouderneiningeu

van zeer groote beteekenis, hetgeen in het droge jaar 1914

t.erdege gebleken is. Ecu stafistiek over droogte-jaren op

Java werd daarom opgeniaakt door Dr. W. van Be.m.melrx,

en opgenomen in dit Tijdschrift Deel 75 Afl. 2. Zij loopt

over het tijdvak 1827—1915.

Een overzicht van den regenval in geheel Indie tijdens

de oostmoessons kan verkregen worden nit de waarnemingen

verricht op het net van gouvenKMiients-rruvn^tations; dat in

1878 bij zijn oprichting 121 stations telde, welk aantal op

1 Januari 1916 tot 551 was vermeerderd.

Voor dit doel zijn nit de gouvernements-stations, die van

1 Januari 1879 at' in working zijn geweest. gewestsgewijze

groepen gevormd en voor elke groep de totale regenval

gcdunMido de maanden Juli, Augustus en September berekend

door den regenval op alle stations van de groep voor deze

maanden te sommeeren en te deeleu door het aantal

Deze gewestsgewijze groepen, van 1 tot 7 stations onivat-

tende, zijn :

1. Noord West-Java.

(Serang, Taugerang, Observatoriuin, Meester-Cornelis

en Depok).

2. Zuid West-Java.

(Buitenzorg, Tjiandjoer, Kawah Tjivvide, Bandoeng,

Tjinjiroean, Djatinangor en Manondjaja).

•i. Xoord Midden-Java.

(Tegal, Djatibarang, Pekalongan, Seniarang, Pelan-

toengan).

4. Zuid Midden-Java.

(Tjilatjap, Banjoemas, Poerworedjo, Djocjakarta).

5. Soerakarta, Madioen, Kediri, lilitar, Malang.

6. Pasoeroean, Probolinggo, Besoeki, Sitoebondo, Banjoe-

7. Zuid West-Sumatra (Benkoelen).
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Westelijk deel van Midden-Sumatra (Padang, Solok).

Padangsche Bovenlanden.

(Padang Pandjang, Fort de Cock, Pajacombo, Padan

Sidempoean, Sibolga).

Noord Sumatra (Kota Radja).

Oostkust Sumatra (Medan, Bekalla).

„ „ Zuidelijk gedeelte.

(Djambi, Palembang, Tebingtinggi, Lahat, Bandar).

Lampongsche Districten (Telok Betong).

West-Borneo (Pontiauak, Sintang).

Zuid-Borneo (Bandjermasin, Amoentai).

Westkust van Zuid Celebes (Pangkadjene, Makassar).

Oostkust „ „ „ (Sindjai).

Noord Celebes (Menado).

Ternate.

Amboina, Amahai, Banda, Sapoeroea.

21. Kleine Soenda-eilanden (Negara, Bima, Koepang).

In onderstaande tabel ziju de resultaten van bovengenoemd

berekening verzameld. De bedrageu van den regenval zij

uitgedrukt in millimeters.



Tabel I.

Jaar.

1
»

3 4 5 6 ' 8 9 10 " J.

1879
1880
1881

1883
1884
1885

1887

1889
1890

1892
1893
1894

1896
1897

1898

1901

1902
1903
1904
1905

1912

1914

135

364
117

229

83
146

:m
151

323

347
264

361

73
167

206
375
346
236

86
257

531

216
321

574

115
ii

191

910

176

LSI

252
2X0

297
451

211
451

184

67
419

41S
540
133

373
310

490
491

84
330
635
201

654
516
545

379

239
42

53
384
92
212

113
311

28! >

317
30

277
221

162

186
301
23S

240
80

350
25 1

531

422
359
549
210
ISO

71

166

507
104

531

42

29
107

231

37
385
498

547
447

409
24

191

114

2( ii

5
176
503
271

774
391
504
509
712
195
160

6

371
146

42
166

72

107

36
106

9

117

105

25't

2
47

96
84

13

00
106

233

7)4

14

5
40

211

26
6

139
10

47

32

71

20

172

6
79
15

10

194

20
47

48
53
U

-

27
01

23
96
33
113
130

114

67

28
1

IX

loo.:

748

037
430
485
132

507

032
82

j

3X7

.

:w
:

sol

777
383
530

933
498

3X3
803
649
1024
X.JO

1144
5i iX

209

769
598
934
736
597

522
398
987
7lo
933
6,46

SOM

612
611

883

590
504
618
897
770
632
582

778
618
079
718
1107

571

714
853
642
530
682

6,06,

847
417

651

464
316
386
626
773

623
737
637

574

714

525
735
6,76

60S
717

5X( !

489
483
576,

481

621

533

1X7

550
6,03

493
5(H)

6,72

450

193
585
306
602

:\z^

322
596
307
500
222
464
308
319
587

233
209

714

345
445
28S
417
251

163

331

539
236,

347
249

453

750
763
6,93

637
786,

SOS
SIO
6,03

6,92

623
892
346

51 15

396
366

770
548
538

577
651

633
715
015
481

336,

6;,x

lis

55 1

511

6,58

76,0

in

306.

299
276,

158

577

3,73

497
5.XM

375

187

544

554

'r

360

404

M
491

190

337

361

t ;s-

(13

331

26:

6,32

s;

32(1

43
23"

<.is

357

3S('

23.'

124

2H
:

32!

4i .7

2S"

*

<*- 267 382 - ... 104 67 m 695 578 » 621 437 36, :



14 15 16 17 18 21

To aal, Rangnummers

19 1 20 gr.

1—6 en
gr- gr. gr-

12-21. 7-11. 12-21. 7-11.

•147 526 206 1157 260 407 1K2 32 9380 3562 36 35
2S7 60 650 335 599 6952 3111 29

i'm2 158 515
7
<;s 343 3098 2921

518 2SI :m 633 310 1223 93 3076 28 24
15 302 231 787 33 3523 2543 10

4x6 93 1(12 759 41 175 502 112 4225 2619 12 12
166 37 61 330 15 1721

l'ul 365 75 595 267 495 47 6307 3982
T'<! 617 600 16)12 61 7049

1424
73 158 60 42 153 2047 3311 4 27

171 1339 376 475 2261 107 9405 3321 37

"1 SUS

1 M.n

-' 532

-, Ml
-

v

'r
'

43*1 165 907 514 452 233 8729 3531 34
92 17 270 345 321 632 2753 2422 6
372 625 798 117 6211 22
492
41

V

101 515 634 1X35 75 7178 3637 31 36
92 43X 4(12 4( 18 1X49 19 6213 2757 23 16

283 470 1192 156 6488 3425 25 29
222 134 393 216 2157 2541

269 56 433 435 622 Ills 94 5784 2569 19 10
105 376 402 1619 6535 3104 26

288
403 10 245 79 3249 3453 9 32

^ 4>l)

1 4<il

I

-

lni'.i

j- 1

.iir.

: .VH-,

149 442 370 507 227 6102 3436 21
125 59X 243 417 1173 120 5956 20

4iil

258

199 47 205 1639 2158 2
86 268 478 494 1002 42 5471 2658 17 14

305 392 55 5112 3034 15 22

37
296 204 510 46 4230 2845 13 17

219
1 172 r 373 X38 7191 2919 32

16 3112 482 336 523 64 5520 3465 33
49 375 318 478 180 6680 2656 27

409 534
1 120 230 7246 2997 33

899 469 305 1XX2 9157 35 31
.

165 190 133 2963 7
68 478 3.57 111 697 59 5292 2394 16

404 186 946. 27 11 23

3?
.*'

657 260

74
102

3H7 270 381

107

6X1 115
682

4331 2912 18

81 - 308 347 957 78 " - " -

waarneming is vervangen
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De kleine waarden voor 1914 vallen direct op, behalve

van de groepen 7 tot en met 11. Deze laatste omvatten

gehcel Sumatra met uitzondering van het zuidelijk deel: de

Lampongsche Districten en Palembang. Het grootste deel

van Sumatra valt dus niet meer binnen het gebied waar de

groote droogte in 1914 heerschte.

De tabel laat toe om voor elke groep het droogste jaar

uit te zoeken; voor het meerendeel blijki de regonval in

1914 het minimum te zijn.

Een nicer algcmoen kriterium kan verkregen worden door

voor elk jaar don regonval van de groepen op te tellen en

aan de sommen een rangnummer in volgorde van de grootte

toe te kennen. De laatste vier kolommen van tabol I bovatten

resp. deze sommen en hunne raiignummers voor de groepon

1 t/m H en 12 t/m 21 als eerste en voor de groepen 7 t/m 11

als twecde categorie. Hot jaar 1914 bceft in beide

categories hot rangnummor 1, de totale val (resp. (>H2 en

2136) is dan ook verreweg hot kleinstc; daarna volgen

ugustus en September oitgedrnkt in procen

emiddeldeu val tijdens de periode 1879—1915
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ill 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jaar

1879 58 138 97 270 260215 53 11 47.-51 21 74
1

- 1 44 102 154445- 16 17 25- 51

40-61 14,-14-28 50 23 1 89-21 1
10- 26 38 9 73 24-101

1523 37 81 30
1880 83 54! 79i 66
1881 -49-54-78-46 - 60,-91-48 34j 13-22 12-39-74- 8-39- 67 9- 19- 23-64-101
1882 36 26 57 74 60 107- 3 6

! -20 54| 3-12- 9-21! 8 340 34 1 40 28 19 788 31 40 25
iss,; -56-34-02-86 - 66-85 -34!- 14;-45 6) 27-30-41 -23-12- 81 -29- 2- 27-18- 58 -710 8 - 60 11
1SS4 -14-27-13-46 - 31-30-26-25-33-16 45-32 80-26-64 20 61- 87-50-48 44 - 257 14 - 55 12
1SS5 -69-71 -91-91 -100-43-80-43 8-17 31 -37 -77 -29 -86 - loO -82 - 73-82-66-81 -1178 3 -101 3
ISSh -45-22-54-65 - 69-52 56j 42! 34 53- 3 5 43 60 40- 7 20- 13 43 78- 40 - 72 18 182 37
issy 33 ! .:" 3| 6-22 2- 8-21i 12 32 26 20 7| 21

j

311 -40 73| 68- 22 3581 25 1- 371 16
isss -41 -43-72-S* - 05-70- 3 34 8 28 0-14-35-42 -72- 90-67- 81 - 88-84- 54 -1007 5 1 87] 31
is.v. 21 18 IS 2t 127 111 184 22 37 136 37 986 34 48 27
189H :v. 27 29 63 57 157 51 29 10 19-12J 3A 11 83 69, 104 92 67 30 91 199

-65 1

- 79-43; 12- 7-34- 91

43 32-151 103 2-17 50

1151135 971 32
1891 -61 -82-88-89 - 91 -1*1-41 - 12-10 -2li- 4-14-73-47 - 943; 6-88 5
IS92 3< 10 13 79 13 18|- 111-12- 1 -18-19 11-2 23 393 27 - 61 10
is'.;, - 1 5-10 -7S| iV' 37 24 51]- 36 24 28; 29 323 23 128 36
1*94 -It 9-34

43 07
-65-83

-64 - 62 - 9 -41-41 27| 7| 4
112.-20 19-30-19

60 14-7 31 18! 93- 76 - 81 17 - 47 15
1*35 3f 141 27 13 161 -40 9 35. 25 100
IS',,'; -73 -92 - 98 -"I"- -' : 17 -47 24-27-66-54 -51 - 96-53- 56 13-77- 71 -1019 4 - 74 7
IS'. i7 - 2-24 -47 - 55 -

.
. 5 -40-12-18-19 25 3- 31 - 8 41 79i 48 21 - 54 19 i- 73 8

1S9S -23 -19 23 -38 - 8-281 4j 29j 24 -31-13- 8 44 45 173 22 13 22
!S'.(j 4! -14- 3-63 - 19-21 23 11 12 107-321 12 12-49-81- 94-15- 97- 91-74 1 - 550 10 121 34

3< 30 7U172 91 99 43- 9 83- 7 12-20- 9 11 84-6 2 7-47 191 718 30 110 33
l'.ini -12 29- 2-33 5 206-24-16- 15-12 5| 12 51-27 6 54 27- 21 20J 23 54 392 26 - 62 9

-68 -78-67,-98 - 88-96-68-32-! S3- 89-79- 8( -1202 2-113 2
I9n:i -14-27-42-63-601-41 12 0|-26 2| 1-53 55 54 6-43 55 42 11 - 41 - 128 15 - 53 13
I Hi i4

1905

9< - 15 20 17 23
-47 4-121 2-66- 1- 2 7-36 4 13 52- 9-34- 62-37- 34- 25-47- 41 - 362 12 - 28 17

I'M]

1907

1908

I90«i

-'i 71 117 153] 187, 43 57 3- 8-58-221 40 16 32 43- 54 0, 21 25-12 15 707 29 - 28 18
35 64 29 17-51 28 59- 2 6-14 16 56-30-16- 80-36 56- 3-45- 18 109 21 77 29

42 43; 72 65 36113-7-18-16-15 6 43 8 9-4-40-21' 3 38 21 131

52 47 66 124 94- 6 3- 5 38- 61-12- 4-8 43 49-13 73 101 49 195

559 28 - 50 14
15 871 33 24 24

1910

1911

1912

1913

25 52 124 133 212 70 75 23 5 -30- 4l 18 101 14 77 77 90 52- 12.97 149 1309 36) 60 28
- 6 -24-14-36- 10 0-32- 8-15-11-2X1-26-44-48-63- 88-65- 38- 62-61- 82

10-24-48- 87 -421-14 -24-13 -30-llj 18 45 15-22-16 1 16 18-27-24
-37-71-78- 71-58- 5- 2 1 36-14- 40 23- 1- 65

- 6)67 9 - 84 6
51

-57
- 116 16 - 98 4
- 527 41 11 21

!'»!
!

~'M) ~

-12-32 -38 -02 -73 17-13 " 2 -19 6-23-27 23 -41 - 9-35,- 12 10-29 47 : H i3

Fii
Ook hier zijn voor elk jaar de bedr

voor de groepen 1 t/m 6 en 12t/m 21 <

en aan de soinmeu rangnummers
1914 weer het rangnuminer 1 voor d

volgen resp. 1902, 1885, 1896, 1

! op-oN'li! :

:
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en 1902, 1885, 1912, 1891 en 1911 voor de tweede categorie

met de rangnummers 2, 3, 4, 5 en 6.

Als natte jaren vinden wij hier respectievelijk voor de twee

categories 1879, 1910, 1890, 1889, 1909, 1895

en 1886, 1893, 1895, 1899, 1900, 1890.

De twee serien rangnummers betrekking hebbende op de

stationsgroepen 1 t/m 6, 12 t/m 21 verkregen in tabel I

en in tabel II blijken vrijwel parallel te gaan, zooals blijkt nit

onderstaande tabel waarin alle verkregen rangnummers naast

elkaar zijn gezet.

Hetzelfde kan van de beide serien van de groepen 7 t/m 11

gezegd worden.

Rangnummers.

1/6 en 12/21

van tabel ] i tabel II

gr. 7 t/m 11

van tabel I van tabel II



gr. 1/6 3n 12/21 gr. 7

Jaar. van tabcl I van tabel II van tabel I

1900 21 30 30

1901 20 26 9

1902 2 2 2

1903 17 15 14

1904 15 20 22

1905 13 12 17

1906 32 29 19

1907 18 21 33

1908 27 28 13

1909 33 33 21

1910 35 36 31

1911 7 9 6

1912 16 16 4

1913 11 11 23

1914 1 1 1

1915 14 13 18 20

I)e ovcreenstemming van de rangnuraraers der beidc

categorien is minder groot. Voor de zeer droge jaren gaan

de '.'vtulk'ii in hoofdzaak wel parallel, waaruit de conelusie

iiiaur wonlen iretrokken. dat de factoren, die over een grout

deel van den archipel een zeer droge oostmoesson vcroor-

We kunnen ons ook de vraag stellen: in hoeverre stemmen
de prucenrsgewijxe at'wi.jkingcn van de verschillende groepen

met elkaar uvereen? Yergelijken we in tabel II jaar voor

jaar Let teeken der afwijkingen van elke groep met hot teeken

van de som der afwijkingen der 21 groepen. Het aantal

keereu van overeenstemming bedraagt:

12 3 4 5 6
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Waren de reekscn geheel onafhankelijk dan zouden volgens

dc waarschijnlijklieidsrx'kcning de teekens iu de helft van

het aantal gevallen, dus bier 19, overeenstemmen. In bijna

alle gevallen wordt dit aantal overtroffen, alleen van groep 1

1

(Sumatra's Oostkust) is het kleiner.

Beter wordt echter het verband weergegeven door de

correlatiefactoren. Xoemen we voor elke afzonderlijke groep

de afwijkingen in % van den gemiddelden regenval voor

de reeks van jaren 1879 t/m 1915 resp. a„ a2 , a3 ,
enz. a37 ,

en de som der afwijkingen in % over de 21 groepen

genomen voor dezelfde reeks jaren resp. b,, bs , b3 enz. b37

dan kan de correlatie-factor worden geschreven:

l^Xa2 X £b2

De berekening geeft:

groep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rel. fact. 0.70 0.88 0.87 0.85 0.85 0.78 0.76 0.34 0.31 0.11 -0.05 0.77

14 15 16 17 18 19 20 21

0.65 0.82 0.76 0.73 0.63 0.61 0.71 0.69.

Hieruit blijkt dat er eon vrij nauw verband bestaat

tusschen de ai'wijkiugen van de verschilleude groepen, met

uitzondering van de groepen 8 t/m 11, waar de correlatie-

factor veel kleiner en voor groep 11 (Sumatra's Oostkust) zelfs

negatief is. Duidclijk komthierdoor tot uitdrukkinghetbekende

feit dat de oostmoessoniuvloed in Noord-Sumatra ophoudt.

Tegen de verwacliting in, is de correlatiefactor voor groep

•Jl d.w.z. de kleine Soenda-eilanden kleiner dan voor verschei-

dene der overige groepen. De verklariug is ccliter eeuvoudig,

wanneer men zich rekenschap geeft van het mechanisme

van den oostmoesson. De anticyclonale luchtbeweging boven

Australie en eventueel de omgeving zal in Nedcrlandsch-

Irulie zich het eerst in de Kleine Soenda-eilanden doen

gevoelen. Breidt zich deze invloed daarna weiuig meer uit
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dan zullen de kleine Soenda-eilanden min of meer, wat

karakter van regenval aangaat, van de overige gewesten

kuunen verschillen, terwijl bij sterkere uitbreiding direct

een grooter aantal gewesten biiuien den invloedskring komen.

Daardoor zullen de afwijkingen van den regenval voor deze

gewesten, waartoe vooral Java, Zuid Borneo en Zuid Celebes

gerekend kunnen worden meer overeenkomen en derhalve de

correlatiefactoren grooter zijn.

Het ontstaan van en het zich uitbreiden van het gebied,

waar onder invloed van den doorkomenden oostmoesson de

regenval nihil wordt, alsmede de begrenzing van het droge

irebied tijdens de maxiinale sterkte van den moesson en het

fenigtrekken van die Iijn laat zich geheel vervolgen met behulp

van de regenwaarnemingen, die op de gouvernementsregen-

stations worden verricht. Het spreekt wel van zelf, dat dit

proces het scherpst is uitgesproken tijdens een droge moesson,

speciaal die van 1914; naarmate de moesson regenrijker

wordt neemt het gebied van droogte af; in natte moessons

is het van geen of geringe beteekenis. Bij een aanvankelijke

poging om deze uitbreiding voor 1914 aan te geven, met
behulp der maandsoinmen van den regenval bleek het tijdvak

van een maand te lang to zijn, zoowel bij het ontstaan, als

tijdens het inkrimpen van het droge gebied. Dnidelijker

sprekende uitkomsten voor die tijdperken werden verkregen

Op een tweetal kaarteu is de grenslijn tnsseheu het natte

en droge gebied voor verschillende tijdvakken aangegeven.

l>e lijnen over zee zijn getrokken in overeenstenuniug met

hun beloop over de eilanden. lit de eerste blijkt, dat de

droogte van 20 Mei tot 10 Juni zich slechts over een kleiu

gebied uitstrekte en het ZO deel van Soemba, het W deel

van Flores en Z\V Timor omvatte. Van 11 tot 20 Juni

onderging het droge gebied een groote uitbreiding. De kleine

Soenda-eilanden, Java's Noordkust en de ZO kust van Celebes

vielen toen daar binnen. Ook in de daarop volgende decade



had een flinke uitbreiding plaats. Terwijl in do maand Juli

de gronslijn nagenoeg hetzelfde beloop behield deed in August us

en vooral September zich de moessonsinvloed het meest gelden.

Toen vielen de Lampongsche Districten, Palerabang gedeel-

telijk, Banka nagenoeg geheelen, de eilanden in de Zuid-

Chineesche Zee tendeele binnen het regenlooze gebied, terwijl

de grenslijn om Borneo heenboog en Celebes en de Molukken

weder insloot binnen het droge gebied.

Uit het beloop van de scheidingslijn bij groote uitbreiding

van het droge gebied blijkt duidelijk dat dit door de groote

eilanden sterk beinvloed wordt. De lijn buigt meestal voor

Centraal Celebes om, alleen in September tijdens de grootste

uitbreiding valt dit er binnen, terwijl het terugdringen door

Borneo in September ook duidelijk in het oog valt.

Deze feiten bewijzen dat boven de groote eilanden de

voorwaarden voor regenvorming gunstiger zijn dan boven zee.

Het inkrimpen van het regenlooze gebied werd het eerste

merkbaar in het zuidelijkste deel der Zuid-Chineesche Zee,

het gebergte van West-Java, Celebes en de Molukken.

De tweede kaart geeft behalve de grenslijnen in September

en October, die voor de tijdvakken 1—10 November, 11

November— 10 December en 11—20 December. Het tijdvak

van 11 November — 10 December is ontstaan door samen-

voegiug van 3 decaden gedurende welke de grenslijn zich

nagenoeg niet verplaatste. Na 20 December was geen droog

gebied meer aanwezig.

Binnen het gebied van droogte liggen enkele streken,

waarvoor een uitzondering client gemaakt te wordcn omdat

daar door plaatselijke omstandigheden de regeuval beguustigd

wordt. De voornaamste, aangegeven op kaart I, zijn: het

trebenrie van West-Java, het zuid-oostelijk deel van het

zuid-westelijk schiereiland van Celebes en de zuidkust van

Ceram. Dit geldt voor West-Java voor de periodes 20—30
Juni en Juli, tijdens Augustus en September was het ook

bier reizenloos, terwijl voor de overige periodes dit gebied

buiten de grenslijn lag; het uitzonderingsgebied op Celebes
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kreeg regen in de periodes 11—30 Juni, Juli en Augustus,

droog was het in September en October en het lag tijdens de

overige tijdvakken buiten de scheidiugslijn. Op de zuidkust

van Ceram was geen der periodes geheel droog.

We kunnen thans de vraag stellen: Is deze uitbreiding

van het droge gebied eon speciaal kenraerk van den oostmoesson

1914 of hebben andere droge moessons zich op een dergelijke

wijze gedragen?

Het nauwe verband tusschen de afwijkingen van den

regenval in de verschillende gewesten, zooals boven werd

gevonden, maakt reeds waarschijnlijk, dat het regelmatig

verloop der grenslijn geen uitzondering maar regel zal zijn.

Teneinde hierover een nader inzicht te krijgen, is ook voor

de moessons 1902 en 1885 de uitbreiding van het droge

gebied onderzocht. De nauwkeurigheid is voor 1902 en in

nog meerdere mate voor 1885 geringer, omdat in die jaren

het aantal regenstations aanzienlijk kleiner was dan thans.

Een kort overzicht van den toestand in 1902 volgt hieronder:

April. Droogte in de noordkuststreek van Pasoeroean en

Besoeki, voorts de westkust van het zuidwestelijk

schiereiland van Celebes. In Oost-Java treedt ± 20

April de droogte in, op de Kleine Soenda-eilanden

viel weinig regen.

Mei. Enkele stations aan de noordkust van Pasoeroean

en Besoeki blijvcn regenloos, evenzoo de VVestkant

van het ZW schiereiland van Celebes, West- en

Midden-Java waren tengevolge van een regenperiode

omstreeks medio Mei minder droog; de Kleine Soenda-

eilanden kregen enkele iii.m. regen.

Juni. Op Java bleef nog regen vallen; alleen Poeger,

Pantjocr en Sangkapoera waren regenloos; evenzoo

weer het boveugenoemde kustgebied van Celebes.

De Kleine Soenda-eilanden kregen weinig regen.

Gedurende de maanden April, Mei en Juni had het droge

gebied dus nog slechts geringe uitbreiding en bleef ook

vrijwel stationair.



Juli. In doze maand was het droge gebied vcel grooter.

Do grenslijn liep over West-Java, Java-Zee en West-

kant van Zuid-Celebes Over (Celebes was het beloop

onzeker door het ontbrcken van regcnstations maar

het oostelijk deel van het noordelijk schiereiland lag

binnen het droge gebied. Van Noord-Celebes buigt de lijn

zuidwaarts en sluit met een boog de Molukken buiten.

Aug. Het droge gebied heeft zich nog uitgebreid. De grens

liep NO van het gebergte van West-Java, over Sumatra

dicht bij de oostkust en boog over Banka en noordelijk

langs Billiton naar het oosteu, verder over Borneo's

zuidkust en over Celebes met onzekcre loop ombui-

gende naar het noorden om weer het noordelijk

schiereiland ten deele in te sluiten. Verder giug de

lijn over Boeroe, zuid van Ceram en noord van

Toeal om te eindigen noordelijk van Merauke.

Sept. Het droge gebied was hetzelfde als in Augustus alleen

is nog Ceram binnen de grenslijn gekomen.

Oct. In October nam de uitgebreidheid van het droge

gebied af. In West-Java en het gebergte van Midden-

Java zijn de regens doorgekomen, de scheidinusli.i tt

boog bij Indramajoe om naar Borneo, liep langs de

zuidkust oostwaarts, boog over Celebes weer noord-

waarts als in de vorige maauden, en liep verder

langs Halmaheira en znidelijk van Coram naar het

\ov. De grenslijn viel sainen met die voor het tijdvafc

11—20 December 1914 (zie kaart II).

Uit dit overzicht blijkt voldoende dat in 1902 de vei-

plaatsing dor grenslijn op een analogo wijze plants heuft

gehad als in 1914; de verschillende pliasm vielen evenwel

niet steeds in dezelfde maanden.

Voor 1902, maar beter voor 1914 op de kaarten

I en II, valt het op, dat de droogte zich het eerst doet

bemerken iu een gebied geheel zuidwestelijk van dat waar

de droogte zich het laatste handhaaft. Bij het begin van
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den oostmoesson lag het droge gebied bij de Sawoe-Zee

met de omliggende eilanden (zie kaart I), bij het einde

van dezen moesson kwamen op do eilanden in de Banda

en Arafoera-Zee de regens het laatste door (zie kaart II).

Dit feit laat zich verklaren door zich rekenschap te geven

van de luchtdrukverdeeling in den Indischen Archipel voor,

tijdens en na den oostmoesson ').

Bij het begin van den oostmoesson heeft de zon een

toenemende noordelijke declinatie; bij den evenaar bevindt

zich een gordel van stcrke stalling en dientengevolge hooge

luchttcmperatuur en lagen luchtdruk. Dit gebied verplaatst

zich nog noordwaarts. Boven Australie' echter ontwikkelt

zich onder den invloed van den komenden zuidelijken winter

een gebied van lage luchttemperatimr met hoogen lurhtdruk :

een anticyclonaal gebied. Van dit laatste gebied stroomt

de Incht weg, beinvloed door het acquatoriale minimum

en vcrder door de zuiging, die het vaste land van Azie

l)i".rinl nit te oefenen. De draaiing van de aarde voegthierbij

nog zijn invloed. Het rcsultaat is een luchtstroom uitgaando

van Australie als een droge OZO wind. Dat onder deze

omstandigheden de droogte het eerste in de Sa\\<>e-Xee

merkbaar wordt is dnidelijk. In het najaar is de toestand

anders. Dan ligt de acquatoriale strook van lage luchtdruk

nieer zuidwaarts, en boven Australie begint zich onder invloed

van den komenden zomer een cyclonale lochtbeweging te

vormen.

Van het tusschenliggende gebied wordt naar l>eide kantcn

lucht weggezotren: hier zal dus een dalende luchtbewoging

ontstaan met hoogeren barometerstand.

Dit gelded van betrekkelijk hoogen luchtdruk ontstaat vrijwel

noord van Australie, omdat zoowel de afstand tot Australia

als tot het acquatoriale iiiiniiniiin gebied niet groot is en

dus van dat laatste nagonoeg alleen het meest naburige deel

van invloed zal zijn.

') Zie ook Dr. C. Braak. Regenverdeeling in den Indischen

Archipel Natuurk. Tijdschrift voor Ned.-Indie. Deel LXX1V afl. I bl.63.



In dit gebied van hoogeren luchtdruk nu zal de droogte

zich het langst kunnen handhaven.

Deze drukverdeeling boven het oostelijk deel van den

Archipel blijkt de meeste jaren uit de maandgemiddelden

van den baronieterstand te Menado, Ambon en Koepang.

Ambon ligt in het hooge drukgebied, Menado in het aeqatoriale

lage drukgebied torwijl de barometer in Koepang nog wel

den gaug in Australia volgt.

GnnstigcT dan Koepang ligt Port Darwin, maar met 't oog

op de kleine verschillen verdient het de voorkeur alleen

gegevens van barometers te gebruiken waarvan de index-

correcties op gelijkc wij/c zijn verkregen.

Van de jaren 1910 tot en met 1914 zijn voor de laatste

5 maanden van het jaar do maaml^oiniildoldeii iinle volgende

tabel verzameld.

Menado

Koepang

Koepang 10.81

Menado 8.80

Ambon 10.91

Koepang 11.31

Koepang 11.35

Menado 8.80

Ambon 11.89

Koepang 12.25



Ill 1910 en 1913 was in November en December de

LMMiiidtk'lde barometorstand in Ambon hooger dan in Menado

en Koepang, in 1911 gedurende October en November.

Dat in 1912 en 1914 de gemiddelde barometerstand van

Ambon niet boven dien van Koepang steeg, behoeft niet

als een bezwaar tegen het voorgaande aangemerkt te worden.

Duurt toch de beschreven toestand niet gedurende de geheele

liiuaiid dan zijn de gemiddelde maandcijfers geen zuivere

inaatstaf mecr, do invlood /al dan noir kniinen blijken uif ecu

afnrinen van bet verschil Koepang- Ambon zooals in October

1912 en in November en December 1914.

Korte samenvatting.

Uit de regenwaarnemingen yerricht op de goiivornrmonts-

regenstations gedurende de periode 1879 1915 werd, door

als de droogste moet worden beschouwd.

Oostelijk.
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VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN

AARDBEVINGEN

Oost-Indischen Archipel
raargenomen gednrende het jaa

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia.

VULKANISCHE VeRSCHIJNSELEN.

Merapi (Soerakarta). De Resident van Soerakarta rappor-

teerde den 9en April:

De Merapi vertoont sedert 28 Maart j.l. verhoogde werking.

Voortdurend worden de laatste dagen zand en steenen uit

de prop uitgestooten tot aan den voet van den zandkegel.

Het meeste dezer eruptiestoffen wordt aan de Magelangsche
zijde van den vulkaan gedeponeerd, een vrij groot deel aan

den Jogjaschen kant, terwijl tot dusver slechts geringe

hoeveelheden naar de Klatensche zijde werden afgeworpen.

Een commissie van Tnlandsche politie-ambtenaren, den
30sten Maart j.l. door den Assistent-Resident van Klaten naar

de hoogere Merapi-streken afgezondcn, bevond dat de eruptie-

stoffen voor zoover ze in Jogja werden afgezet, terecht

komen in de djoerang Gendol (Kali Opak), en dat aan deze

zijde van de „Watoe-Djonggol" (grens Jogja-Solo) slechts

zeer weinig wordt afgezet.

De Woro en de op de Klatensche vulkaanhelling tot stand

gebrachte jonge reboisaties loopen voorloopig geen gevaar.

Roeang (Sangi-eilanden, res. Menado). De fd. Controleur

van Dijk rapporteerde

:

De vuurberg Roeang geeft nog voortdurend teekenen van

verhoogde working. Af en toe stijgen rookkoloramen daaruit

LXXVI 5*.
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op, terwijl voortdurend op het eiland Roeang zelf lichte en

ook wel sterke aardschokken worden gevoeld.

Het volk van Tagoelandang verkeert dan ook in voort-

durende angst voor een geweldige uitbarsting.

In het excerpt-rapport van zijn onderzoekingen op de

Sangir-eilanden in 1913 schreef detoenmalige Gouv. Geoloog,

Dr. M. von Komorovics, dat hij het zeer waarschijnlijk

achtte, dat het eiland Roeang hetzefde lot beschoren is als

Martinique, m.a.w. zou volgens hem to wachten zijn, dat de

Roeang op een goeden keer uiteenspat.

In hoever de vrees van de bevolking en het vermoeden

van Dr. von Komorovics juist zijn, kan alleen de toekomst

aantoonen. Maar dit staat toch vast, dat er in de laatste

dagen groote veranderingen op en in dien berg hebben plaats

gevonden, vooral na de uitbarsting in Mei 1914.

Ten bewijze hiervan dienehethierbijgaande vertaalde rapport

van den Kapitein-laoet Jacobs, hetwelk ik helaas niet in staat

ben te vergelijken met het boek, dat de heer Koperberg,

als ik mij niet vergis in 1904 heeft opgemaakt in zake zijn

bevindingen van den berg Roeang, aangezien ik reeds sedert

2 jaar tevergeefs getracht heb dit boek in mijn bezit te krijgen.

In verband met dit rapport komt het mij wel wenschelijk

voor, dat ter wille van de kampongs voor welke de Roeang

eventueel een dreigend gevaar mocht zijn, een deskundig

onderzoek wordt ingesteld, om, indien daaruit mocht blijken

dat de angst der bevolking niet ongemotiveerd is, maatregelen

te overwegen, ten einde de bevolking over te halen naar elders,

althans naar de andere zijde van het eiland te verhuizen.

(Rapport van den Kapitein-laoet H. Ph. Jacobs).

Op heden 15 Maart 1915 heb ik H. Ph. Jacobs, Kapitein-

laoet van Tagoelandang, met eenige mijner kennissen den

berg „Raoeng" beklommen ten einde te zien, hoe de tegen-

woordige gesteldheid is van den krater, welke zich op den

top van dien berg bevindt.

Wij bevonden, dat de krater in twee deelen is verdeeld,

zoodat er thaus dus twee kratergaten zijn, welke zich



bevinden aan den Zuidkant van den heuvel, welke reeds

vroeger midden in den kratermond was verrezen.

Op verschillende plaatsen op de helling van bedoelden

heuvel en vlak bij de wanden der twee kratergaten zagen

wij vloeibare, wit en lichtgeel gekleurde zwavel.

Rondom de kratergaten waren voorts ovaalvormige spletcn

ontstaan van ongeveer 2 meter breed en Vj 2 meter diep,

waaruit voortdurend een dikke rook opstijgt.

Het kratergat, dat zich het zuidelijkst bevindt, en dat

bijna cirkelvormig is, is ook verdeeld in tweeen, nl. in een

hoog en een lager gedeelte; het noordelijk en het zuidwes-

telijk gedeelte is hoog, heeft het aanzien van een zandvlakte,

terwijl het zuidelijk en oostelijk gedeelte op ongeveer 100

meter diepte ligt, alwaar een massa steenen liggen en ook

de groote vuurhaard gloeit.

Het andere, het noordelijke kratergat is cirkelvormig en

ongeveer 40 meter diep ; op den bodem liggen vele steenen,

terwijl in het westelijk gedeelte zich de andere vuurhaard

bevindt.

Voorts merkten wij op, dat de steile spleten, welke zich

bevonden rondom den ouden kraterwand, zoodanig zijn

opgevuld, dat men daar gemakkelijk kan loopen.

Voorts verwijzen wij naar de teekening, welke wij van den

tegenwoordigen krater hebben gemaakt, hier nog bijvoegend,

dat volgens de oudjes de roode zwavel een ongunstig teeken is.

Sopoetan (Menado). De Resident vau Menado zond de

volgende verslagen:

Over April. De Sopoetan vertoont weer verhoogde working.

Nu is ongeveer 150 meter beneden den top van de Ai-Sepoet,

de jonge vulkaan in 1896 ontstaan uit de eigenlijke Sopoetan,

welke thans niet meer werkt, op de Zuidflank een opening

gekomen waaruit nu en dan lava stroomt. Voorloopig bestaat

er echter nog geen reden, om zich bijzonder ongerust te

maken. Wei verlieten tal van lieden uit negorijen, in de

nabijheid van de Sopoetan gelegen, hun woonplaatsen, doch



door Europeesch en Inlandsch bestuur wordt zooveel mogelijk

getracht de gemoederen tot kalmte te brengen.

Over Juni. Ten Zuiden van den „Ai-Sepoet" in 1906

ontstaan, en ten Noord-Oosten van de eigenlijke „Sopoetau"

welke niet meer werkt, ontstond een nieuwe vulkaan, door

den Controleur van Tondano „Ai-Sepoet-weroe" gedoopt. Deze

vulkaan welke zich reeds + 80 meter boven de omgeving

verheft, scheidde een hoeveelheid lava af van 4—5 k.m. lengte,

gemiddeld 150 meter breedte en 20-28 meter hoogte.

De bewoners van de meest nabij den berg gelegen

negorijen vluchtten uit hun woniogen en brachten voor een

deel den nacht door in hun tuinen; de rust is thans echter

geheel wedergekeerd.

Rindjani (Lombok). De Controleur van Oost-Lombok, de

heer Reyckers, zond net volgende extract uit zijn dagboek

over November.

„Naar rapporteur gerapporteerd werd, zou er in den morgen

„van 4 Nov. op het Rindjani-gebergte een rookzuil zijn gezien.

„De door rapporteur ter verkenning van den krater van

„den Rindjani uitgezonden lieden rapporteerden, dat de

„krater (Segara Moentjar) in slechts geringe mate verstopt

„was, terwijl een deel van den kraterwand neergestort

„bleek ; anders was het daarentegen gesteld met den „nieuwen"

„krater; deze bleek voor een zeer goed deel verstopt te zijn."

Bromo (Pasoeroean) . De Resident van Pasoeroean rappor-

teerde den 18en December.

Sedert 12 dezer valt een aschregen over de geheele

afdeeling Probolinggo, afkomstig van den berg Bromo, die reeds

sedert het begin der Westmoesson in het gebergtc, ongeveer

begin November jl., eene verhoogde working vertoonde.

Deze aschregen is vooral in het district Tengger, afdeeling

Probolinggo zwaar, waar hij den jongen aanplant van

aardappelen, kool en andere groenten, zoo ook djagoeng en

andere inlandsche gewassen bedreigt, terwijl zelfs honderden

bouws als reeds mislukt opgegeven worden.



Zoo spoedig juiste cijfers omtrent de door dezen ram-p

veroorzaakte mislukking bekend zijn, zal ik nader ter zake

rapportceren.

De Controleur van Tenggcr meldde omtrent dezen aschregen,

dat doze vanaf half November bijna doorloopend viel in het

district Tengger, terwijl de verhoogde werkiug van den Bromo
in de laatste dagen van Nov. te hooren was te Tosari en

Nongkodjadjar.

Volgens mededeeling van den Controleur van Pasoeroean

begon de aschregen in de afdeeling Pasoeroean te vallen

op 5 Dec. te 5 uur namiddags, en hield deze 4^ 3 dagen aan.

De Ass.-Resident van Loemadjang meldde nog het vallen

van een lichten aschregen op 10 Dec. in 't district Tempeh

;

op 10, 11 en 13 Dec. in 't district RanoelemougaiHiivdiiremle

1 a 2 uur) en in den nacht van 17 op 18 Dec. gedurende

8 uur in 't onderdistrict Klakah; schade werd niet ver-

oorzaakt.

Aardbevingen.

Zeebeving? De Chef van den Nautischen Dienst der Kon.

Paketvaart Maatschappij berichtte den 28en Dec. 1914: Door
den Gezagvoerder van het s.s. „Baud" werd 't volgende

medegedeeld

:

„Des avonds van den 3 en December 1914 ongeveer 10u30m
,

„liggende aan den steiger te Amboina, scheerde het schip

„plotseling ongeveer 20 meter van den steiger af, waardoor

„een der meerpalen uit den grond werd gerukt en een

„eind werd mcdegesleurd. Buitenboord kijkende zag ik een

„bevige stroom van naar schatting ongeveer 6 mfjl, van de

„laudzijde onder den steiger doorloopende."

Het verschijnsel dat door den Gezagvoerder aan zeebeving

of aardschuiving wordt toegeschreven, duurde ongeveer 20

minuten en had geen ander nadeelig gevolg dan het breken

der slangen, waarmede men bezig was den watervoorraad



Orntrent op 2 Augustus bij de Qenteng-b&&\ (ZW-hoek

Preanger) waargenomen vloed golven kwamen do volgende

berichten binnen.

Van de Kon. Paketvaart Maatschappij van haren agent

te Genteng, den Heer A. Kuchlin; deze schreef:

's Morgens den 2 en Augustus om tien uur kreeg ik van

Genteng het telefonisch bericht dat de golven in de goedang

sloegen. Op weg naar Genteng, gaf de zee bij de Schild-

padbaai niets buitengewoons te zien. Wei was er buiten

zware deining, maar het geheel was niets angstwekkend.

De te passeeren riviertjes en kreeken zaten vol zee water, maar

daar het juist vloed was, was dat dus ook niets buitengewoons.

Op Genteng daarentegen een geheel ander gezicht.

De opening der baai was niet te onderkennen. Meters

hooge golven kwamen kort achter elkaar aanrollen. In de

baai zelve een kokende massa met kort op elkaar volgende

golven van een paar meters hoogte.

De sampang lag reeds gedeeltelijk op het strand en was

met een tros verbonden aan een boom aan den wal.

De ponton, waarvan de luiken weggeslagen waren en die

dus vol water zat, dobberde dicht bij het strand, daarmede

met een ankerkotting aan een boom verbonden.

Met dit zware weder had geen een ankerketting gehouden.

Alles werd aangewend om te redden wat te redden

Het op het strand trekken van de ponton of de kojang-

prauw bleek door de zware terugzuiging van het w
eene onmogelijkheid, en was zelfs niet geheel zonder gevaai

Daar hier niets te doen viel tegen de elementen, vertrok

ik tegen drie uur van Genteng, na nog eerst getuige te zijn

geweest van drie golven die tot aan de Resident-klappers

kwamen. De laatste golf sloeg in bij voile eb en daar het

verschil bij getijden hier zes voet bcdraagt, zoo taxeer ik

zoo'n binnenkomende golf op 12 voet of + 4 meters hoog.

De goedang heeft gelukkig weinig geleden, zoo ook de

opgeslagen rijst en suiker, welke, toevalligerwijze, aan den

buitenkant opgeslagen lagen. Het water kwam tot in het
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midden der goedaug. De fondamenten aau den zeekaiit zijn

blootgelegd, doch nog geheel intact.

Zooals ik U reeds berichtte sloegom half vier 's middags tie pon-

ton weg en hebben we tot nu toe nog geeu spoor teruggcvonden.

Om half twaalf in den nacht van 2 op 3 kreeg ik telefonisch

bericht de 15 kojang prauw wegsloeg door het breken der

trossen. Den volgenden ochtend lag de prauw op dezelfde

plaats echter diep in het zand bedolven.

De schade kan ik U niet opgeven, daar het vaartuig eerst

uitgegraven moet worden. Deukelijk is reparatie op Genteng

aan de prauw wel mogelijk.

Op Plaboean werd weinig van de zware zee gemerkt,

terwijl op Tjisolok daarentegen de golven zware schade aan

den weg en de sawah's hebben aangericht.

Zoo dit verschijnsel niets met vulkanische werkiugen te

maken heeft, moet het de naweeen zijn van een ontzettende

Zuid-Wester storm op de Indische Oceaan.

Van den Heer K. A. R. Bosscha te Malabar van den

14en Augustus.

De Heer W. van Osselen, Administrates van Plaboean

Ratoe schreef mij 9 dezer het volgende:

„Er zijn 6 dagen geleden in 2 X 24 uur 3 vloedgolven

geweest, die 6 bruggen gedeeltelijk en geheel beschadigd

hebben bij paal 4-9 weg Tjisolok.

Vanmiddag ben ik met Hooff van Tjiboengoer eens

gaan kijken. Bij Karang-hawoe is het water ongeveer 8 meter

opgeloopen tegen een vooruitstekenden bei-g. Ik ben daar

naar boven geklommen om de grens van het water te zien.

Alle planten waren tot op die hoogte vernield. De richting

van de golf is vermoedelijk uit het Zuid-Westen en schijnt

die golf heen en weer gewandeld te hebben, dan wel waren

het drie afzonderlijke golven".

Van den Administrateur van Genteng (door tusschenkomst

van den heer E. A. 0. Vervooren te Bandoeng):

Den 2den Augustus, terwijl het weer voor dozen tijd van

het jaar zeer kalm was (bijna geen wind), kreeg steller
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dezer om negen uur in den ochtend het telefonisch bericht

van uit Genteng dat de zee met hooge golven het land ink warn.

De weg van de onderneming naar de baai van Genteng

is 6 paal lang, vvaarvan drie paal geheel de kustlijn volgt.

Op zee uitkomende, was er niets bijzonders te bespeuren,

maar hoe dichter bij Genteng, hoe rumoeriger de zee werd.

De baai van Genteng, lang 750 meters met een breedte

opening van 25(?) meters, is ontstaan door eene inzinking

der koraalmassaas langs de kust.

Deze koraal massaas strekken zich aan den ZO-kant nog

een paar honderd meters ver in zee uit, waardoor deze baai

altijd kalm ankerwater aanbiedt.

Van uit zee gezien geeft de geheele kustlijn een branding

aan, totdat men eindelijk de opening ziet, waar nooit

branding staat.

Op den bewusten dag gaven de merkteekens alleen de

opening nog aan.

Groote golven uit het ZW sloegen over de koraalriffen

heen en veroorzaakten in de baai zware golfslag, zoodat al de

vaartuigen van hunne daarop niet berekende ankers sloegen.

Om elf uur en om drie uur kwam wederom een golf tot op

10 meters het land in. Om drie uur nam. was het reeds eb

en daar de getijverschillen hier 1.80 meter (6 voet van 0.3

meter) bedragen, werd door meting geconstateerd, dat de

golf een hoogte moet gehad hebben van bij de 4 meters.

Op Zandbaai werd alleen een verhoogde waterstand in de

rivier geconstateerd, terwijl op Plaboean Ratoe niets bijzonders

kon opgemerkt worden.

Volgens geruchten moet het onderdistrict Tjisolok nog al

schade gehad hebben aan den nieuwen rijweg en aan de

sawa's. Dit moet echter plaats gehad hebben in den nacht

van 2 op 3 Augustus.

Zoo U op de kaart nagaat waar Genteng en Tjisolok

liggen, kunt U zelf de richting van den stroom bepalen.

Over de kracht van het water kau ik U geene gegevens

verstrekken.



Volgens ontvangen berichten werden in 1915 geen vet sdiijHselen van verhoogde

vulkanisclie werking waargenomcn in de volgende listrictcn.

Afdeeling, Onderafdeeling GrOUVERNEMENT
of OF ElLAND.

Plaats. Residentie.

Karimoendjawa. Semarang. Java.

Wirosari.

Goenoengkidoel. Djokjakarta.

Sragen. Soerakarta.

Blora. Rembang.

Sidoardjo. Soerabaja. „

Toeren. Pasoerocan.

Kraksaitu.

Bangkinang. Suntiatra's Westkust. Sumatra.

Loeboek Sikaping. „

Soeliki. n
Moeara Laboeh. n „

Bireuen. Atjei en Onderhoorigh.

Bengkalis. Su natra's Oostkust. Bengkalis.

Kampar Kiri. " Sumatra.

Selat Pandjang. Tebingtinggi.

Siak. ," Sumatra.

Moearotembesi.

Moearotebo.

Djambi.

Martapoera.

Apo Kajan.
Bovcn Mahakam (Long Irani)

Tandjoeng.

Rantau.

Wadjo.

Palembang.

Afdeeling Borneo.

Djembrana.

Gianjar.

Adonara en Loinblem.
Oost-Flores en Solor.

Celebes en Onderhoorigh.

Bali en Lombok.

Ondert

Borneo.

Celebes.

Bali.

Flores.



Volgens ontvangen berichten werden in 1915 geen aardbevingen

waargenomen in de volgende districten.

Afdeeling, Onderafdeeling GoUVERNEMENT
OF ElLAND.

Plaats. Residentie.

Sidoardjo. Soerabaja. Java.

Kraksaan. Pasoeroean.

Pasoeroean. „

Tanahmerah. Madoera. „

Bangkinang. Sumatra's Westkust. Sumatra.

Loeboek Sikaping.

Batang Had. „ „

Batoe Sangkar.

Bireuen. Atjeh en Onderhoorigh.

Bengkalis. Sumatra's Oostkust. Bengkalis.

Kampar Kiri. „ Sumatra.

Selat Pandjang. Tebingtinggi.

Siak. Sumatra.

Moearotebo. Djambi. „

Moearotembesi.

Martapoera. Palembang.

Muntok. Banka en Onderhoorigh. Banka.

Apo Kajan (Boeloengan). Zuider- en Oosterafd. Borneo Borneo.

Barabai. „

Boven Dajak(Koealakoeroen)

Boven Mahakam (Long Irani) „ „

Koeala Kapoeas.

Martapoera. n

Poeroektjahoe.

Rantau.

Sampit.

Boeleleng. Bali en'Lombok. Bali.

Djembrana.

Karangasam. ,.

Tabanan. „

Adonara en Lomblem. Timor en Onderhoorigh. Flores.



AARDBEVINGSBERICHTEN.

De data der seism ografische opteekening zijn ontleend aan

de registraties van den Wiechert seismograaf van 1000 K.G.,

waarvan de resultaten maandelijks door het Kon. Magn. en

Meteor. Observatorium worden gepubliceerd.



CoDtroleur. Muntok. 2.1 Z 105.2 Banka, Onder-
hoorigheden.

±2u30» + 6

Resident. Soeroei. 1.9 Z 135.7 TernateOnderb. 7 22u 40™ —116

Civiel Gezag- Kolonedale. 2.0 Z 121.3 Celebes, Onder- 8 — 58

hebber. hoorisjheden.

Hoofdadm. Loeboek Berga- 0.9 Z 100.4 Sumatra's West- U«20»
C.C.Lau, Porll. loeng.

Cementtabriek

Indaroeng.

W. J. D. van Paleleh. 1.1 N 122.0 Menado, Celebes. IS 7«30m
Andel.

J. C. ran Leeu- Raba (bij Bima). 8.5 Z 118.8 Timor en On-
derb., Soembawa

Gezaghebber.

Gezaghebber. Wahai. 129.5 26 Hi 0» — 91

Fd Controleur. Manna. +.5 Z 102.9 Benkoelen,

Sumatra.
26

18«30m

I2»3()m

+ 16

Boelabaai. 3.1 Z Ambon. 29 — 95

Bat. Petrol. Mij

Controleur. 8.4 Z 113.5 Besoeki, Java. (-12)
Ass.-Wedana. Ngebel. 7-8 Z 111.

7

Madioen, .lava. 4u**

Controleur. 8.2 Z 112.7 Pasoeroean, 31 4"2Gm**

Jhr.P.J.Teding Blitur. 8.1 Z 112.2 Kediri, Java. 31 \fl
30-**

v. Berkhout.

Ass.- Resident. Djember en

Omstreken.

8.2 Z 113.7 Besoeki, Java. si 5 „ 0m**

F
W. J. D. v. An-
del, Controleur.

Gezagbebber.

ebruari 1

Paleleh.

S. C. Plantinga. Kolonodal

Wd Gezagheb- Banggai.

± 5 W-0 2 schokken, huizen trilden.

2 licbte sebokken.

3 schokken.

Horizontaal.

Vertikaal.

1« schok licht.

2e schok vrij hevig.

2

4- 3

p 22"30m gerommel.

Mog. font tijd rfc 15m .

p

,

7

18

23

± 15

N—
Z'

N-Z(?)

Licht.

Licbte horizontal aardschokken.

± 10

± 5

0—

w

Zwak.

Tamelijk hevig.

Licbte schok.

Twee opeenvolgende schokken.

± 10 z—

w

1.1 N 122.0

2.0 Z 121.3

123.5

.1 8 22*13™ — 61

;

+ 6u30m

7 u 55m -58

I

10 22i 15m — 67

± 2

van Portugeesch
Timor komend.

2 schuddingen, de 2e maal
duidelijk.

Z—

N



Residentie of
I

I

Gonvernement I i

Pebruari 1915 (vervolg).

Controlcur. Bodjonegoro. 7.2 Z 111.9 Rembang, Java. 13 11" IS"** (- 12)

A 89.- Resident.

Controleur. Saparoea. 3.6 Z 128.7 Amboina, Sapa- 14 + 12M)- — 88

Gezaghebber. Namodaleb
(Baa).

10.7 Z 123.0 Timor en On-
derh., Roti.

15 6M5» -65 5M3-4*

Resident. 1.9 Z 135.7 Ternate en On-
derh., Japen.

18 I5u 0"> -116

112.7 Pasoeroean, (— 12)

Java.

Bijkomende verschiji

opmerkingen.

"ft NW-ZO

Twee schokken.

Verticaal, licbt.

Vrij sterk. Onderaar.lsch gerommel.

40 N-Z

Z-N

Licbt.

4 sterke aardscliokken.

l

,:e™
;

el;t::,
e""oomenz* •<ti(lei> licht

± 6 O-W Sterke golving.

Resident.

Kapitein Inf.

VVd Controleii!

Hoofdadm.
Mijnbouw Mij

„Simau".
Demang. Goenoeng

Lebong Tandai

Palembang,
Sumatra.

Benkoelen,

- 10

+ 36

+ 19

+ 16

+ 19

+ 11

+ 19

(- 12)

7
u 58" 20'

7u23«»58 8

W-0 Horizontaal.

1 ZO—NW Tamelijk hevig, schudding.

45 W-0 Vrij gevoelige langgerekte

schok.

± " »:*_ Lichte borizontale schokken.
Licht.

+ 5

N-Z Zwak.

120 ZW-NO
0—

w

W-0
Zwak.

Goed voelbare schok.

Lichtere schok.



'.:>.
i :

. ; i :

aard der bewegiug.

Bijkomende

Hoofdadm. Lebong Tandai. 3.0 Z 102.0 Renkoelen, 29 15" 15m + 19

Mijnbouw Mij Sumatra.

"SW.
30 14u 0«n

Controleur. Toeren. 8.2 Z L12.7 Pasoeroeai),Java. 6"26m** (- 12)

Resident. Soerakarta. 7.6 Z 110.8 Soerakarta, Java. 31 6«30m
Mantri Goe- Tawang lll.l 3! 6« 0«n**

Soko. 7.9 Z 111.6 Madioen, Java. — 19

Wedana. Poeloeng. 31

Ass.-Wedana. Ngebel. 7.8 Z 111.7 3 1
+6u30™»* (- 12:

J. Sclirautzer. Gondang 7.9 Z 110.3 Djokjakarta,

Java.

31 6u 22-**

Van Dijk, Taroena. 3.7 N 125.5 3 1 ±9u 0m — 75

Fd Controleur. eilanden.

=====«s

2 schokken.

Deureu klapperen

± 5

'

""6—
w"" Licht.

Vrij sterk.

Goed voelbaar.
4

3 Z—

N

Matig.

Goed voelbaar.

Sterke scbok ; ve moedelijk ver-

120

± I

Z—

N

VY-0 bloempotten schoni-

Tandjong-
Redeb (Beraoe).

Pabean.Ardjasa.

D.-iiguaU

Mokko-Mo

2.2 N 117.5

2.2 N 117.5

6.8 Z 115.3

4.5 Z 129.9

4.S N 95.4

3.4 Z 127.1

0.5 N
119.7

123.1

Z. O. Afdeeling,

Borneo.

Djokjakarta,

Z. O. Afdeeling,

Madoera, Kan-
gean.

Amboina, Neira.

Atjeh en On-
derh., Sumatra.

Menado, Celebes.

6 7° o« -43

7 4" 16""** (- 12)

8 9u45«> -43

9 ± 9«45« — 34

12 2L«45« — 92

12 22« 45m + 45

14 20" 30« — 81

llu 0**?

— 52
— 65

+ 23

Z—

N

Licht.

w—

Z-N

Vrij hevig, horizontaal.

Verticaal, vrij hevig.

o-zw Horizontaal, 2de schok hevig.

W-0 Langzaam.

0—

w

N-Z

I.ichtt' schokken.

Vrij licht.

Lichte schokken.

Zichtbaar bewegen der huizen.



Intensiteit

aard der beweging.

Controleur.

Lichtopzicht

Controleur.

Klerk Civiel

Bureau.
W d Controleur

Moesi Ilir.

Resident.

Klerk
Controleur.

G. E. Hoilinann.

Resident.

Lebong Tandai. 3.0 Z 102 °

Moeara Laboeb. 1.6 Z 101

Poelo Bodjo. 0.2 N 99 I

Padang. 1.0 z LOO 3

Manna. 4.5 Z 102 9

Loeboek
Kilangan.

Kepabiang. 3.7 Z 102 6

Tallo. 4.2 Z 102 7

Tais.

Tjalang.

4.1 Z

4.8 N 95

5

Tebingboelang. 3.1 Z 10:5 7

Lais. 3.7 Z 102 1

Tandjong-
Redeb (Beraoe)

GoenoengWalet.

2.2 N 117 5

Mokko-Mokko. 2.4 Z 11)1

Kolaka. 4.1 Z 121 6

Lebong Tandai. 3.0 Z 102 °

Gorontalo.

3.7 Z
0.5 N

102

1

Benkoelen, IP 20a 10m + 19

Sumatra.

Sumatra's West- 16 20" 40™ + 23

kust.

Sumatra's West- + 30

kust, Bodjo.

Sumatra's West- If 20» 30™ + 26

kust.

Benkoelen, 20n 50*n + 16

Sumatra's West- If 20«42«"

kust.

Benkoelen, 16 21u 0» + 17

17 1" 30m + 16

17 + 17

Atjeh en On- 17 + 45

derb., Sumatra.

Palembang, 17 22" 0» + 12

Sumatra.

Benkoelen, 18 + 19

Sumatra.
Z. O. Afdeeling, 7u 0™ — 43

16"30m

Preanger 10 18° 9">** (- 12)

Regentscb.,Java.

Benkoelen,

><
U u m + 23

Celebes, Onder- 15«30m — 59

boorigheden.

Benkoelen, 22° 30m + 19

Sumatra.

:>:; ?

Menado.Celebes. 23 14» 10™ — 65

» 9m 531

± 15

± 4

± 60

40

."

„

ZZO—NNW

NW-ZO

N—

Z

0—

w

;

NO—ZW

58»3S'

......

50 1

O—

W

Z—N

w—
N—

Z

O—

w

Z—

N

Licht, golvende beweging.

2 hevige horizontale schokken.

Matig.



April 1915 (vervolg).

Amboina,Ceram.

Ternate en Ond.,

Halraalieira.

Ternate en On-
derh., Obi.

Sumatra's Oost-

24 4- « — 91

26 - — 86

26 - — 82

? - + 33

' - + 28

+ 27

opmerkingen.

3 a 4 Vnj hevig.

2 a 3 0—

w

Schokken.

> Lichte schokken.

Melolo.

Dobo.

Telok Betong.

Timor, Onder- 8 8ul5m — 55

hoorigheden.

9 —110

LO

Sumatra's West- 12U Qm + 23

kust.

Lampongsche 1-M nacht + 6

Districten, 151

Sumatra.
Timor en On- 17 12u30*» — 55

derh., FJores.

Amboina, West- —108
Nieuw-Guinea.

Benkoelen, 21 22* 0" + 14

Sumatra.

Amboina, Neira. 2 7 5*15m — 93

Atjeh en On- 17
u 30« + 46

+ 25

kust.

"?: 27 ? —110

Z—

N

Vrij hevig.

Middelmatig.

Zwak.

Hevig.

3 schokken.
Nog al hevig;

3 schokken.

Krachtige schok.

±1V,

2 a 3

NW—ZO

» Z—

H

± 2
Licht.

Licht.

(Ink Lrovoeld te Roeteng

liebouu srlimlde en kraakte

In nacht 22/23 Mei zwaar o

regen ; zee rees tot '/2 m



A B

h
ZT

Residentie of Herlei-

Berichtgever. Waarnemings-
Gouvernement

i

Uur.
,£'/;,,

G,„. en Eiland. B.
tijd. tijd.

ss

Intensiteit

ird der beweging.

Resident. Lais. 3.7 Z 102.1 Benkoelen,

Sumatra.

30 5" 30™ + 19

Controleur. Laboeha. 0.6 Z 127.5 Ternate en On-
derli., Batjan.

SO n^lO™ -83

D. Schafer. Ond. „Goenoeng
Raoeng", bij

Halte Kali

Baroe 0. L.

Besoeki, Java. (- 12)

Lichte schokken.

Vrij krachtig.

Raoeng,

M-» 7.9 Z

8.7 Z
111.6

116.3

Koeta Tjane. 3.5 N 37.7

Kota-Radja.

Ajer Bangis.

5.5 N
0.2 N

95.3

99.4

U_* 3.7 Z 133.8

Kepahiang. 102.6

Manoerabar. 0.9 N 118.5

Negera Batin. 5.0 Z 104.1

Tjibadak.

4.5 Z 102.9

106.8

GoenoengWalet
Buitenzorg. 6.6" Z 106.8

Madioen, Java. 4 8«30°> — 21

Bali en Lombok, 22° 10m

Lombok.
Atjeh en On- 7

u 55m + 36

derh., Sumatra.

15n 55«
10 ? + 46

Sumatra's West- \9 12u 0" + 30

kust.

Amboina, West- 13 2u 15m —108
Nieuw-Guinea.

Benkoelen, 13 10« «.«» + 17

Sumatra. l 2u om

Z. O. Afdeeling, 17 — 47

Benkoelen, :'l + U
Sumatra.

21 9« 55m + «5

Preanger :>:' 22«30™** (- 12)

Regentsch.,Java.

23 1U 2im**

Batavia, Java. 23 ±2u2 5m** "

2 Z—

N

Matig.

Licht.

IJ/i

I ZO—NW
Zwak.
lets sterker.

1 a t'/a

7

N—

W

Minder hevig dan die van 23

Mei j.l.

2 scbokken.

Licht.

30 Z—

N

± 36 N—Z? Hevige schok.

Licht.

Een paar sehokken.

Rommelend geluid, huizen schudden.



_
c

Richting.
Intensiteit

en aard der beweging.

E

Bijkomende verschijnselen

andere des

Kolaka.

'

Banjoemas,Javu. 2 4 I0"45m** (-12)
Kedoe, Java. 24 Uu 0m**

.,

Banjoemas,Java. 24 LOu SO™ _ 9

Celebes, Onder- 26 — 59

hoorigheden.

Benkoelen, 2 '.• 22 u Om + 19

Sumatra. u om

:>,u + 16

Atjeh en On- ol) l"35m + 36

derh., Sumatra.
:;i) ? + 46

Bali en Lombok, — 38

Lombok.
Menado,

Talaud-eil.

J ili 1915.

Hoofd v. Plaat-

selijk Bestuur.

Resident. Ajer Bangies

Off. v.Gez.2ekl. Koeta Tjane.

Controleur van
Kepandjen.

5. E. Hoffmann.

Senggoeroeh.

GoenoengWal

J. H. Berkhuy- Lebak Parai.

Rcsident. Manna.

1.0 Z 100.3

0.2 N 99.4

3.5 N 97.7

8. 2 Z 112.6

6.6 Z 106.4

4.5 Z 102.9

3.6 Z 102.6

3.3 Z 129.0

Sumatra's West- 5 14u 9"> + 26

kust.

5 ? + 30

Pasoeroean, Java

11 6" 30™

6u30m**

-f 36

(— 12)

Regentsch., Java
Bantam, Java.

8

Beukoelen,

Sumatra.

;; 13u «P

+ 16

+ 17

Amboina.Ceram. 12 15u 0m — 89

•' Z—

N

ZW-NO

Z-N
N-Z

Licbt.

Zwak
2 schokken.

Zwak.
Licht.

Lichte schokken.

2 schokken.

± 48 N—Z?
ZO—NW Lichte rommeling.

1 Z—

N

Hevig.

2 lichte schokken.

'"
ZO—NW Z. Lichte romrnel

± 2 W— Kort docb vrij hevig.

1 0—

w

Horizontal, licht. 3 schokken.

26 N—

Z

Licht.

N—

W

I
O—

W

Zwak.
lets aterker.



Bijkomende verscbijnHelen

i aard der beweging.

mtroJeur.
|
Sapnroca.

viel Gezag- kajeli.

hebber.

H. Berkhuy- Lebak-Purai.

Amboina,

Bantam, Java.

Bali en Lombok,
Bali.

Benkoelen,

12 16«25«n — 83

15

16" 30™
-"81

18 0- 15".** (—12)

in 13" 30«n - 81

20 9" 15m — 35

26 6u30«i + 19

2G 8«l0«n + 17

30

30

2" 30m

L7 U 0"i

+ 12
— 67

± 4 Z—

N

5

o-w
N—

Z

NO—ZW

3 N—

Z

N-W
2

' O-W

Lichtopzichte

Civiel Geza
hebber.

Kesident.

Kota Agoeng. 5.5 Z 104.6

Vlakkehoek.

Wahai. 2.*8 Z

104.5

129.5

Sanana. 2.2 Z 125.9

Kiwisstreek,

onderafdeeling

Moeara Doewa.

4.6 Z

3.7 Z 133.8

*— 3.3 Z 129.0

Lainpongsche

Districten,

Sumatra.

Amboina,Ceram.
I

3u45>n

5«55>"

+ 9

—"91

Ternate en Ond.,

Soelabesi.

Palembang,

Sumatra.

2

18" 0«n — 76

Amboina,
Nieuw-Guinea.

3 —108

Amboina.Ceram. 4 ±4«0» -89

Vnj lu'vige schok ; hie

Matig.

Langzaam.

Licbt, horizontaal.

Licht.

Horizontaal.

Licht.



ifjg- t,m,

c

en aard der beweging.

Bijkomende verschijnselen

opmerkingen.

Vr<l»'tli)i-.:n:

Districtshoofd. iV-al an.

Gouverneur Abb-Hint;

Celebes en On- Mandar, 1

derboorigheden. Pare.

Madjenc

Resident. Lais.

Benkoelen.

Redjang.

( ementfabnek
Indaroeng.

Controleur. Tandjong.

1.2 Z 134.3

3.3 Z

3.4 Z

129.0

127.1

4.2 Z

129.5

102.7

3*.7 Z

102.5

102.1

3.6 Z 115.9

± 3 Z ± 119

± 3 Z
3.6 Z

± 120

3.6 Z
±3 Z

115.9

± 119

3.6 Z 119.0

3.7 Z 102.1

0.9 Z

102'.6

100.1

2.2 Z 115.3

Ternate en On- 4? 22u 0m —110
derb., Noord
Nieuw-Guinea.
Amboina.Ceram. 6 4- 4« m — 89

S« 0m — 81

Ainboiiia.Oram.

Benkoelen, Id + 16 22i 5m

:;:

21u45m

+ 17

+ 19

+ 16

!

Z. O. Afdeeling, 12 Uu55m UU46-M6*

Celebes en On- 1:' 4-15*30™

derboorigbeden.

L2 — 52

ZO-Borneo. 12 21™ 0™ — 36 20" 45" 20*

Celebes en On- 12 + 2lo30« — 48

derboorigbcden.

12 - 49

Benkoelen, 16 1" 30m + 19 2MU31'
Sumatra.

16

13U30™
+ 18

+ 17

Sumatr^YYest- 18 7" 5» + 26

Z. O. Afdeeling, 20 2l«15» — 34

Borneo.

Vi

± 2

10

NO—ZW

W—

O

O—

W

'"no—ZW
"

Licbt.

Langzaam.

Licht.

Licbt, verticaal.

Licbt, borizontaal.

6

90 o—

w

NO-ZW

I.irlit. horizonlaal.

3 licbte scbokken.

In afd. Mandar zijn scbokken

bet sterkst.

+ 30

±180 0—

w

NO—ZW
Sterk, borizontaal.

± 15

"±'2"

± 3

6—

w

Licbt,

elke

sehok.
3 scbokken met tusscbenpoozen

icbttoren bij Kaap :

II80.8 O) enContn
moedjoe (Binanga)

(



Bericlitgever. |

Waarnemings-

Residentie of

Gonvemement

€ D E

Duur.
Richting.

Intens

beweging.

Bijko

opineikins.

chijnselen

Augustus 1915 vervolg)

Gezaghebber. Kandangan. 2.8 Z 115.3 Z. 0. Afdeeling,

Borneo.

Benkoelen,

20 ±22ii 0«n — 34

Resident. Redjang. 3.6 Z 102.6 20 23" 0™ + 17 21/8:

Sumatra. 0" 9m 23»

Lais. 3.1 Z 102.1 20 23" 30™ + 19
Benkoelen. 102.3 0«10m + 18

W d Gezagheb- Banggaai. 123.5 Celebes en On- 2 2 22«20m — 67

derboorigbeden.
Gezaghebber. Reo. 8.3 Z 120.5 Timor en On-

derb., Flores.

24 21«45m — 55

Resident. Menado. 1.5 N 124.8 Menado.Celebes. "" — 72

Controleur.

Gezagbebber.

Banda-Neira. 4.5 Z 129.9

Lonthoir. .

Banda-Neira.

Vlakke Hoek. 5.9 Z 104.5

Banda-Neira. +.5 Z 129.9

Hollandia (Seko

Mabe).

2.5 Z H0.7

Kapan. 9.7 Z 124.3

Amboina, Neira. * 7u37m — 93

7*45™
8u 12m
9«25m

20«25m
Amboina, 71145m

Amboina, Neira.

• 7«30m
16«30»
22u 0«

Lainpongsche 6
r

nacbt + 9

Districten, 7S

Amboina, Neira. 8 14" 45m
2lu30m

-93

Ternate en On- 6«i55m — 136

derh., Noord 8« 15-

Timor en On- 10 7"30m — 70

derhoorigheden.

0—

w

5

0—

w

Z-N

Yerscbeidene aardschokken.

7

± 2

> 0—

w

Vrij hevig.

} Licbt.

lets zwaarder.

J
Licbt, horizontal.

Muren van enkele huizen zijn

Onderaardscb gerommel.

2 opeenvolgende vloedgolven

Onderaardscb gerommel.

gescheurd.

van geringe

2 a 3

±"
2

1 a 2

± 10

2 'schokken'.'

Licht, borizontaal.

Lichte scbokken.

O—

w

OZO—WNW

0— vv Vrij hevig; meerdere schokken.



A B
Reaidentie of 1 ABerichtgever. Waarne

pla

mings-

Mt<*

Lengte

Gonvernement |

en Eiland. |

Uur. graaf

Batavia.

tijd. tijd. Aanvang

I

Minuten. Batavia.

en aard der beweging.

Bijkomende vim s, -mi N .,•!.

opmerkingen.

Controleur.

Ass.-Resident

Controleur van

Beraoe.

Dobo.

Tandjoeng
Redeb (Beraoe).

4.5 Z

5.8 Z

2.2 N

129.9

134.3

Amboina, Neira.

Amboina,

Z. 0. Afdeeling,

Borneo.

11

19

in 0™

±6u
0m

22" 45m
23" 15m

— 93

—110

,,

Ass.-Resident.

Resident.

Bodjonegoro.

Menado.

7.2 Z

1.5" N

111.9

124.8

Rembang, Java.

Menado.Oelebes.

30

?

13" 35m** (—12)

October 1915.

Neira. I 4.5 Z
Kloengkoeng. 8.5 Z Lombok,

ali.

2

14"30m
3"30"i

9« 30m

-34

Lombok,
nbok.

2 3" 40m
9" 45m
I0n55m
21" 40™

— 37

— S'8

2

2

9u48m
10 u 58m
11" 6m

20" 45m

21" m
±3" 45m

2 9" 45m

10" 45m
21" 0m

1 a 2

20 a 25 r-x-z-

5

elke

schok.

60 Z—

N

100

2

15

ZO t O—
NW t W

uxvi

Muren v/d controlcurswoning scheurden;

^ze panneu gleden af v/h dak v/h hui

„^erdere kleinere scbokkm \ol-_r deri.

Scbeuren in controleurswoning en

;nige kleine schokken.

de kleinere schokken.



aard der beweging.

Bijkomende Vfi-.liiin~.lr

Midden-

Controlei

October 1915 (v

Soembawa

Taliwang.

Neira.

Praja.

i.

Pitjoeng Poe-

Tjoeroep.

Poeloeng.

Timor en On- '/, nacht — 42

derh., Soembawa s» ochtend

Vi nacht

ochtend

— 40

Amboina, Neira. l 7u 15m — 93

Kali en Lombok, a 19u 20«

Lombok.

3 23«15"» — 39

5 + 3" 0»

7
U 45

9 22" 0™
10 7 „

m

11 5" 45m
15" 30"

n\

Amboina,Ceram. 9 12" 0«
Bali en Lombok, 11 — 38

Lombok.
Amboina, Neira. 1? 3«55m _ 93

19u o«i** (-12)
Regentsch.,Java.

Benkoelen, IS 7 u 30m + 17

Sumatra.
Madioen, Java. in llulS" — 19

Caeriboa, Java. 20 22" m " 6

Vrij herig.

Verticaal, lichi.

± 30

±30

Z--N "
"

Vrij hevig.

2 kleine schokken.

Vrij hevig.

Zeer raerkbaar.

Zeer hevig.

± 1 w-o
Z—

N

Licht.

Vrij sterk.

1 a 2 O—

W

tal, licht.

Zwak, zeer kort.

1 N

ZW--NO3 Licht.

120 Trillingen.

kleinere schokken.

rest te kalulja-o i
s.K /, HC.f, <»;

zuidelijke district (Sakra) is er

verschoond gebleven -. .It- kaiiip*->iiLrs

den voet van den Rindjani hebben 't

ivordt verhoogde werking



GoTivernenient

en Eiland.

Bijkoinende verschijnselei

fietfdent. Parigi. 0.9 Z 120.1 Menado,Celebes 20 ? — 53

Districtsboofd. Djangkat. 2.4 Z 102.3 Djambi,
Sumatra.

21 7«3U» + 18 8M0"

Resident. Tjoeroep. 3.4 z 102.5 Benkoelen,

Sumatra.

21 + 17

Lais. 3.7 102.1 7u45™ + 19

Benkoelen. 3,8 X 1:' 8«15m + 18

Mokko-Mokko. 8.4 X 101.

1

|-> 4- 23

3.0 X 102.0 + 19
Gezii»-liebber. Wabai. 8.8 X Amboina.Ceram. ?i\ 21«30«n

Controleur. Banda-Neira. 4.5 129.9 Amboina, Neira. ?7 9»37™
Laboeba. 0.6 z 127.5 Ternate en On-

derh., Batjan.

28 9Ul0n. - 83

Controleur Selong. B.7 z U6.fi Bali en Lombok, 29 + 10" 0m — 39
Oost-Lombok. Lombok.

November

Soerakarta.

Omgevinj

K> palilalia.

Benkoelen.

Tais.

Tallo.

7.6 Z
8.4 Z 116.5

8.7 Z

± 8 X ±126

4.8 N 95.4

0.8 Z 136.0

1.9 Z 135.7

3.7 X 102.6

3.8 Z
4.1 X

4.2 Z

3.7 X

102.5

102.7

102.1

Soerakarta, Java.

Bali en Lombok,
Lombok.

'ernate en On
derb., Biak,

N. NMJuinea.

3 ±7«30m
(- 12)

— 39

± 19»30»«»

—"76

6 12" 15m + 45

6 19" 0«* —117

6 _ —116

8 l
7u 46m + 17

J

18" 0«»

18" 15m
+ 18

+ 17

+ 16

8«16«6.
j

Licbt.

Zwak.

Huis schudde be

15 Z—

N

N-Z

N-Z
Z-03

Vrij hevige schokken.

4- 8 Vry h«-.-.;:

I.iclit. Imrizontaal.O- w

ZO—NW

en en weer en kraakte.

± 2 O—W

±300
XO—NVV

± 30 O-W
15 W—

3

15

O-W

30

15
O-W



Berichtgever. Waarnemings-

Breedte.

Luigt.-

Grw.

Resideutie of

Clouvernemeut

en Eiland.

|

Uur.
Locale

tijd.

u
w.~

Batavia.

November 1915 (vervolg),

Wedana van Malingping
Tjilangkahan.

Wedana v. Pa- Goenoengk
roengkoedjang. tjana.

G. E. Hoffmann. GoenoengWalet.

Djampang. tcngah (Bo-

djonglopang)?
Ass.-Resident. Buitenzorg.

J. W. Reuschen- Tjipetir.

J. H. Berkhuy- Lebak-Parai.

E. Gianetti. Goenoeng Mas,
Resident. Piroe.

Klerk Tjalang.

Gezaghebber. Endeh.

Fd Wedana. Malang.
Gezaghebber. Paleleh.

G. E. Hoffmann. GoeuoengW'a

.1. W. [i'fiisrlien-i Tjipetir.

bach.

Ass.-Wedana. Tjikensik.

Administrates, Tjibadak.

PitjoengPoegoer

Ass.-Wedana. Soko.

6.8 Z 106.0

6.6 Z 106.1

6.9 Z

7.1 Z

106.8

6.6 Z

106.6

3.1 Z
4.8 N

107.0

128.2

95.4

5.4 N
119.7

8.0 Z 112.6

121.8

6.9 Z .06.8

6.7 Z
7.2 Z 106.6

7.9 Z 111.6

Hatavia, .lava.

Preanger
liegentseli.,.Ia\

Batavia, Java.

Amboina,Ceram
Atjeh en On-
derh., Sumatra.

Menado,Celebes
Atjeh en On-

Sumatra,

Bantam, .lava.

Preanger

Regentsch.,Java.

9» ra + 3

10 gu gm** (-"iD

10 guiom**

12 9. ,v
10 9«35m +

t

i

10

12 14B ()m

— i

— 86

4- 46

13

22" B»
23u 0™

— 52

+ Vo

14 I- 0- - 60

15

I2"27 ra** (- 12)— 60

16 18u 56m** (- 12)

16

15 19" 7«"** (- 12)

19 3u hm**

19 3u 30m**

. Tijd.

^
C

Richting.

D

en aard der beweging.

E

Bijkomenile verschijiiselen

opmeikingen.

2

± 2

+ 2

W(?)

o-w

W—

O

Zwak.

Vrij sterk; vlug op elkaar

gende schokken.

Vrij sterk.

Licht.

'»'•

O—

w

N—

Z

NO—ZWV.

Horizontal.

2 schokken.

Licht.
+ 2 O—

W

Z-N

± 30

3

Hevig.

Sterk.

Vrij hevig; eenige schokken.

Matig.

Vrij sterk.2

+ 3 ZZO—NNWr

W—

o

N—

Z

O—

w

2 lichte schokken.

» Licht.

± 6

Z—

N

N-0

Vrij hevig.

3 schokken.

Zwak.



Berichtgever

A

Waarneinings-
Lengte

Grw.

Resideutie of
j

Gouverneineut B

en Eiland. |

Uur.
Locale

tijd.

»

tijd.

S
|«af°"

November 1915 (vervolg).

Controleur. Ponorogo. 7.9 2, 111.5 Madioeu, Java. 11 3" 30m** (- 12)! 3«3!

Ass.-W edana Gondosoeli. 7.7 7, 111.7

J. H. Berkhuy- Lebak-Parai. 6.6 Z 106.4 Bantam, Java. 21 0«35» + 1

Resident.

Controleur.

Parigi.

Gorontalo. ul N \u]
Menado.Celebes. 22

5 u 45m I 65
Resident. Palekb.

Tonsawang. U N \l\i :'! ? — 71

Gezaghebber. Endeh, 8.8 Z 121.7 1

de

I

r

<

h

r

Flore""

24 20« 45m -60

Resident. Onderafdeeling

Oud Agam en

Pajakoem-

± ±100.5 Sumatra's West- 2M
^

Controleur 116.6 Bali en Loinbok, 25
Oost-Lombok. Lombok.

Resident.

Belong 8.7 7

125.5 Menado, Sangi-

Bali en Lombok,

25 - 75

Oost-Lombok. Lombok.
Bestuurs- 3.7 Amboina, 26 23 u 0"

Assistent.

Fd Gouverneur. Madjene. S.€ Z 119.0 Celebes en On-
ilerlioori^lu'dt'ii.

" 21" 55- -49

On. v. Gezond- Koeta Tjane. 3.5 N + 36
heid 2e kl.

Gezaghebber. Kajeli. >A z 127.1 Amboina, 28 15u 0m — 81

Resident. Namlea. 3.1 /
Boeroe.

;>s

Gezaghebber. Endeh. z 121.7 Timor en On-
derhoorigheden,

29 5" 15m — 60

Intensiteit

aard der beweging.

Rommelend geluid.



A B

Berichtgever. Waarneinine

.Wr, ''oof

Residentie of

i Uur.

He,.ei-

"SET

Griv. en Eiland.
~ tijd. Aanvang

Minuten. Batavia.

c D E

»..
Richting.

Intenaiteit

en aard der beweging. |

Bijkoinende verschijnselen

Seconder
op e ge

Senggoeroeh. 8.2 Z 112.6

District Teng- 7.8 Z 112.9
ger (Poespo).

Toeren. 8.2 Z 112.7

Toempang. 8.0 Z 11 2.8
Batoe (Sisir). 7.9 Z
Malang. 8.0 Z 112.6
Doengoes 7.7 Z 111.6

(Woengoe).

111.7
Ngawi. 7.4 Z 111.5

Madioen. 76 Z
Ponorogo. 7.9 Z 111.5

M»ge.a„. 7.7 Z 111.4

Poeloeng. 7.9 Z 111.6

30

2

Sterk.

± 10 O—

W

Kort, vrij sterk.

2 schokken.
±120 ZO—NW

Matig.

Z—

N

Sterk.

Meerdere schokken.
300 w-o Sterk.

N—

Z

Borende schokken.

Vrij sterk.30 ZO—NW

5 N-Z Horizontaal, vrij hcvig.

NO-ZW Vrij hcvig.

en gescheurd ei

beschadigd; suikerfabriek Soedhoi

ele steenen hmzen gescheurd.

len inwoner, die de aardbeving :

koelen van 26 Juni '14 mcei

zegt dat de zwaarste schok t<

rogo sterker was.

>e Resident van Madioen meldt :

itntrent de aangerichte schade kau voor-

loopig gcrapportcerd worden dat in de

ai'derling Ngawi van de suikeronder-

neming Soedhono bijna alle huizen en

gebouwen min of meer beschadiird zijn,

en de fabrieksschoorsteen zwaar be-

schadicd is. tcrwij] de schade door den

Wd Administrator op / 50000 wordt

geschat ; in de afdeeling Magetan is

vooral in de districten Magetan en

Maospati belangrijke schade aan ge-

bouwen toegebracht.



A B
Residentie of

[

Herlei Seismo

Bericbtgever. Waarnemings- !
'

mrt" Unr. graaf

plaats

( in! en Eiland. C tijd. t.jd.

Mmuten. Batavia.

Controleur.

.\^.-i;,M.lim.

1915 (vervolg).

Bodjonegoro.

Blora.

Bojolali.

Sncrakartd.

F. S. Westhoft,

Administrateur.

Controleur.

oXn

n°em

Hoek, Opz.

B. O. W

.

s.-Resident.

Adm. 8. O.

Resident.

Karimoendjaw

Semarang.

Soerakarta, Java.

Setiiuraiiu, .la

Semarang, Kari-

Eerst O— YV,

overgaande in

een (Iraaicinlc

beweging.

ZO—NW
o— w

o—w '

N-Z

0—

w

Intenaiteit

ird der beweging.

Verscheidene seliokken, horizoi -

elijk sterk.

Vrij hevig, horizon taal.

3 sterke horizontal scb

i
sterke verticale scbok ge-

olgd door lichte horizontal.

Vrij sterk, golvend.

Bijkomende verschijnselen

, Srageu waargenonien.

Id op de afdeelinir-n S.-.

lginsari, Poetjoengsari, Par*

Djaiiii.riin en Besokor.

Horizontaal,

Vrij hevig.
persoonlijke ongelukken of

materieele scbadeals gevolg van bedoelde

aardschokken werdeu tot dusver nog

geen rapporten ontvangen

Alleen in de muren van bet lioofdir.-bmiu

n de Regentswoningen te Koedoes

(ir<iiti"»Lran en de moskee te Grobo-



A »

Berichtgever. Waarnemings-

plaats. Breedte.

L2te
Residentie of

Gonvernement

|

Uur. ,IH.~
Batavia.

Grw. en Eilan.l.
tijd. t^d. Aanvang

!

Minute. Batavia.

December 1915 (vervolg).

Gondang

Tifoe.

Gondang

Poeloeng.

Geheele Afdee
ling Ponorogo.

Soko.

Loemadjang.

8.0 Z

7.7 Z

7.5 Z

7.1 Z

110.6

110.0

110.3

7.0 Z

8.0 Z

109.9

112.6

7.9 Z 111.6

110.3

4.5 Z 129.9

7.9 Z 110.3

1.2' N
ma
127.5

3.7 Z 126.4

4.2 Z 102.7
!

§ 1 no!;?

„ 116.6

8.2 z iiiii

Kedoe, Java.

Pekalongan,

Madioen, Java.

Djokjakarta,

Araboina, Neira.

Djokjakarta,

Besoeki, Java.

Pasoeroean.Java

Besoeki, Java.

1 1« 4<n** (- 12)

1 1" a 2"**

In a 2"**

lu 10m** ;

1

1

1

2u 26m**

2 U 30m**
±3"0m

— 93

— 79

3 6u 36m** (- 12)

3 6u SO-**

8

3

7u (jm**

13" 0m

S u 27m

—"83

— 79

6 3" 30™

+ 17

7 6u" m — 38

7

12

1 711 30m**

17»55«*»

(- 12)

2 O—

W

Vrij sterk.

2

" N—Z?
Z-N

Matig.

Eenige hevige schokken.

± 60 ZO—NW Buitengewoon hevig.

2

W—0?

N-W
Vrij sterk.

Zwak, 4 schokken.

1 a 2

elke

schok.

Z-N 2 horizontale lichte schokken.

7 NO—ZW Eenige horizontale schokken.

Goed voelbaar.

2 Matig.

Zwak.3 ZO—NVV

±"2 zo Drie lichte schokken.

"7 NO—ZW
2 zware verticale schokken.

Eenige vrij hevige schokken.

8 O—

W

ZZO—NNVV

1. Hevig, verticaal.

1

Vrij hevig.

KiMiitre schokken.

Zwak, verticaal.

*
z"6—NW



December 1915 (vervolg •

Governor. Onderafdeeling

„Simeuloe".

+ 2.5N ± 96 Atjeh en On-
derh., Simeuloe.

13/

l-M

nacht + +0

Gezagvoerder

Resident.

Off. v. Gez.

Koepang.

Koepang en

omstreken.

Tjaraplong.

Rendeng. 2.7' N

123.6

97.9

Timor en On-
derhoorighed'-n.

Atjeh "en On-
derli., Sumatra.

16

17

16

L7

17
•20

15" 45m

2u45«n

?

— 67

+ 36 31123*52*

Bewoners van

Singkel.

Resident.

Singkel. 2.4 N 97.8 20 S»5*>»

Piroe.

8.7 Z

3.1 Z 128.2

Bali en Lombok,
Lombok.

Amboina,Ceram.

20 20" 0m

±l«45m

— 39

— 86

fetfserwart;
Pati. 8.2 Z 127.9 Timor en On-

derhooriglieden

Moa.

SI 9"30m — 84

Bijkomende verschiji,;

opmerkingen.

Tamelijk hevig.

± 2

'

elke

+ I

ZO—NW Hevig, horizontaal.

2 schokken.

Sterk.

Vrij hevig.

Gerommel ; huis schudde.

Gerommel.



Over een paar eigenaardigheden van den

haarhygrometer

Sinds het jaar 1912 zijn door het Observatorium te Batavia

een groot aantal secumlairr nit'tcoroloirisrhe stations gesticht,

zoowcl op Java als in de Buitcnbezittingen. Zij zijn, behalve

met een psychrometer voor de oogaflezingcn, o.a. voorzien

van eon zelfregistreerenden haarhygrometer. Deze instru-

menten blijken, mits zij niet worden versteld, merkwaardig

constante correcties te bezitten, een zeer gelukkig verschijnsel.

want daardoor is het bijna altijd mogelijk gebleken, ook al

mankeert er eens wat aan de oogaflezingcn, de hygrograaf-

aflezingen met voldoende zekerheid vast te leggen. Een eukel

voorbeeld moge dienen 0111 dit nader toe te lichten. Op een

der stations, waar de waarnemingen geschieden door een

inlander zonder Buropeesch toezicht, moesten de thermoineter-

aflezingen van het geheele jaar 1915 worden verworpen; voor

het vastleggen der correcties kon echter beschikt worden

over de waarnemingen van Januari— Juli 1914, toen de

aflezingen nog betrouwbaar waren, en die van Maart 1916,

toen ze weer opnieuw bruikbaar waren geworden. Deze gaven

de volgende correcties:

70°/o tiO°/o 50°/o

3 4 4.3

als men ze ma.-ir

correcties bij 100°/o 90°/o B0°/

Jan.—Juli 1914 2°/o 2 2.3

Maart 1916 2°/o 2 3

verschil 0°/o -0.7

een overeensteniming, die zoo goed

wenschen kan.
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Dit voorbeeld zou met een groot aantal andere zijn te

vermeerderen. Ik zal dit echter niet doen, maar wil liever

op een paar afwijkingen van dezen regel wijzen, die een

bijdrage kunnen leveren voor onze kennis van de verande-

ringen, die in den haarbundel plaats vinden.

Een merkwaardige afwijking, die zich op geen der andere

stations heeft voorgedaan, treedt op te Sarokka, een station

gelegen te midden van de zoutpannen van Madoera.

De hygrograaf wordt langzamerhand ongevoelig voor de hooge

vochtigheden. Nadat in October 1911 het station in werking

was getreden, bleek bij een bezoek in Juli 1912, dat de pen

nooit hooger aanwees dan 92%, terwijl ze voor lage vochtig-

heden vrijwel de normale bewegelijkheid vertoonde. Dit

verschijnscl heeft zich sindsdien bij elken nieuwen haarbundel

herhaald. Nadat in Maart 1914 de hygrograaf van een

nieuwen haarbundel was voorzien, begon reeds in Juli de

gevoeligheid van ongeveer 80% af naar boven toe geringer

te worden, in October was zulks al bij 71°/o het geval, in

December reeds bij 68%, terwijl toen boven de 90% alle

bewegelijkheid ophield. Het jaar 1914 was het beruchte

droogte jaar, de zoutwinning was toen zeer overvloedig, en

de invloed van de zoutdeeltjes op den haarbundel, waaraan

ongetwijfeld het ougevoelig worden van den hygrograaf moet

worden toegeschreven, zeer sterk.

Een ander verschijnsel, belangrijker omdat het meer

algemeen voorkomt, is het afwijkend gedrag van den hygro-

graaf tengevolge van groote en langdurige droogte. Terwijl

de correcties voor de betrekkelijke vochtigheden beneden 50%
vrijwel constant blijven, worden zij daarboven sterker negatief

en de afwijking neemt toe naarniate de vochtigheid hooger

wordt, m.a.w. de lengte van den haarbundel neemt toe.

Of men kan het als volgt uitdrukken: wanneer na sterke

droogte, tijdelijk een groote vochtigheid intreedt, wijst de

hygrograaf hooger aan dan wanneer er geen droogte was

geweest en de vochtigheid steeds dezelfde hooge waarde

had behouden. Tot op zekere hoogte is het een verschrjnsel
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analoog aan hetgeen men aan elken hygrograaf kan waar-

nemen, wanneer men bij een vochtigheidstoestand van

70 a 80°/ plotseling
- de haarbuinlcl kletsnat maakt; de pen

stelt zich dan in op een maximalen stand en zakt al zeer

spoedig meerdere procenten. Als voorbeeld hiervan zij de

volgende proefneming vermeld.

Een hygrograaf die van 22—25 Augustus 1916 nauwkeurig

was geijkt, werd den 29sten Aug. toen hij een betrekkelijke

vochtigheid van 90°/ aan wees, plotseling met water nat

gemaakt; hij steeg aanvankelijk tot 100°/o niaar was na 1

minuut tot 99°/ gedaald, na 2 minuten tot 98°/ . Hij werd

daarna aan zijn lot overgelaten en 2% uur later opnieuw nat

gemaakt. De pen steeg nu slechts tot 96% en was na eenige

minuten gedaald tot 93% en wees toen derhalve 7% lager

dan de oorspronkelijke correctiekromme aangaf*. Toen hij

1 en 2 September opnieuw in de meteorologische hut werd

geijkt, bloken de oorspronkelijke correcties weer te gelden.

Dit experiment zoowel als de bevindingen met de hygro-

grafen op de meteorologische stations geven derhalve aan dat

tijdens langdurige vochtigheid voor de hooge percenten de

aanwijzigingen lager zijn dan wanneer bij droog weer voor

korten tijd een voorbijgaande vochtigheidstoename optreedt. ')

Gedurende de jaren 1914 en 1915 waarover dit onderzoek

loopt, werd in den drogen tijd het naar boven gaan van de

registreerpen op de volgende stations waargenomen. De

stations, waar door verwisselen en verstellen van den hygro-

graaf of door onnauwkeurigheid der controle waarnemiDgen

de beslissing omtrent het wel of niet voorkomen van het

verschijnsel minder zeker was, zijn met een (?) aangeduid.

In 1914 te Buitenzorg, Patjet, Bandoeng, Tosari, Padang,

Menado, Koepang en Assembagoes (?).

In 1915 te Patjet en Padang.

') Met dit verschijnsel dient o.a. rekening gehouden te worden

voordat men de betrekkelijke vochtigheden boven 100%, dieweleens

bij ballonvaarten in wolken zijn waargenomen, aan overzadigingmag
toeschrijven.
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De stations waar zulks niet voorkwam (het ? heeft een

zclfde beteekenis als boven) zijn in 1914:

Tjiboilas, I»ogodjampi, lioenooni: Kosa. I 'out ianak, kajm-

mas (?), Tandjong Pandan (?) en Fort de Kock (?).

In de volgende tabel is de maximale afwijking opgeno-

men en de botrekkelijko vm'IitL'lioiii. waarbij ze voorkwam

en tevens de vochtigheid waarbeueden de afwijking onmerk-

baar was.

Max. Afwijking
Afwij- Laagste

king =0 maand-
bij:

bij gem.

Buitenzorg 1914 3% 80% 50% 68%
Patjet 65 100 40 68

Bandoeng „ 3 100 60 65

Tosari 25 80 30 60

Padang „ 5 100 40 70

Menado „ 105 100 50 62

Koepang
,, 8 100 30 55

Patjet 1915 35 90 ? 76

Padang „ 45 100 40 76

Te Padang is in 1916 Joli de atwijking.smaand, in Augustus

is de afwijking al bijna onmerkbaar geworden. Dit sluit

geheel met het verloop der regencijfers, dat in 1915 als

volgt was.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

195 408 235 589 343 534 110 355 334 590 672 575.

Te Koepang was reeds in Juni 1914 de invloed van de

droogte op den hygrograaf merkbaar, hi] bereikte zijn maxi-

mum in Augustus en October (van September ontbreken

de control© waarnemingen) en deed zich zelfs in December

nog gelden. Te Menado was de inwerking duidelijk te



bespeuren van Juni tot November en bereikte een maximum
in September en October; tie maandgemiddeldcn van de

betrekkelijke vocbtigheid waren in 1914 voor deze stations:

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Koepang 83 85 83 78 78 67 64 64 55 70 74 78

Menado 86 84 83 82 83 76 65 62 63 69 81 84

Ook in deze gevallen gaan de afwijkingen met de wisse-

lingen van de betrekkelijke vochtigheid vrijwel parallel,

behoudens een geringe vertraging in het verloop der

correcties, vergeleken met het verloop der vocbtigheid.

In de bovenstaande tabel zijn ook nog opgenomen de

laagste maandgemiddeldcn van de betrekkelijke vochtigheid;

die van de stations waar in 1914 geen verandering in de

correctie was te bespeuren volgen hieronder:

Tjibodas 71°/
, Rogodjampi 71°/ .

Goenoeng Rosa 72°/ , Pontianak 80%.
De laatste waarden zijn alle zonder uitzondering hooger

dan die van de tabel; derhalve zijn de hygrograafcorrecties

constant gebleven waar de droogte minder excessief is ge-

weest. Dit de tabel blijkt tevens dat in het algemeen de

correcties grooter zijn naarmate de droogte sterker was.

Dat alle haarbundels niet op dezelfde wijze op de droogte

zullen reageeren, is a priori reeds aan te nemen en is ook

wel tot op zekere hoogte uit de cijfers der tabel te besluit^n;

om hieromtrent met zekerheid iets af te leiden zou een meer

speciaal onderzoek noodig zijn dan hier werd beoogd.



Een woord ter inleiding bij den Onderzeeschen
vorm van Celebes.

Aan het Encyclopaedist Bureau bij de afdeeling voor de

Bestuurszaken der Buitenbezittingeu van het Uepartenient

van Binnenlandsch Bestuur, is als hoofdtaak opgedragen, de

samenstelling van gewestelijke monographicn, welkc aan

hooge eischen hebben te voldoen. Deze monographien be-

hooren zich te bowegen op historisch, geographisch, economise!),

ethnograpbisch en administratief gcbied.

Als eerste onderwerp werd gekozen het gewest Celebes

en Onderhoorigheden.

In algeraeene trekken zal de indeeling van het werk zijn

als volgt:

I. Het Land.

II. Het Volk.

Door deze beide deelen hoopt men de factoren te leeren

kennen, welke in land en volk aanwezig zijn. Zij vonnen

den grondslag, waarop de ontwikkeling van het land in

economischen zin heeft plaats gehad, welke ontwikkeling dan

in deei III geschetst zal worden.

De uitvoerige nasporingen, welke noodig bleken om, zij

het slechts een beknopte schets van de historic van dit

gewest samen te stellcn, eischen zooveel tijd, dat deel IV

„de geschiedenis", vennoedelijk veel later zal verschijnen. ')

Deel I „het land" nadert zijne voltooiing. Het eerste

hoofdstuk daarvan behandelt het voetstuk waarop Celebes rust.

In overeenstemming met de aan het Encyclopaedisch

Bureau opgedragen taak werden in dit hoofdstuk zooveel

mogelijk de uitkorasten samengevat van de natuurweten-

') Het behoeft wel geen betoog, dat in dl. II en III het verband
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schappelijke onderzoekingen, welke ten aanzien van den

Onderzeeschen vorm van het Oostelijk deel van den Archipel

in het algemeen en van Celebes in het bijzonder werden

ingesteld.

Ter verkrijging van aanvullende gegevens, zoomede met

het doel om gewezen te worden op minder juiste voorstel-

lingen, had ik het voorrecht, het hoofdstuk betreffcnde den

Onderzeeschen vorm van Celebes voor te dragen in eene

gecombineerde vergadering van de jonge Geologen Club te

Weltevreden en van de bekende Natuurkundige Vereeniging

ter plaatse.

Met hetzelfde doel maak ik dankbaar gebruik van het

aanbod der laatstgenoemde instelling om de door mij samen-

gebrachte gegevens door middel van haar periodiek onder

de aandacht te brengen van den lezerskring van dit

Tijdschrift.

Hetzelfde geschiedde reeds met het hoofdstuk over de

„Patoentoengdiensten", samengesteld door mijn medewerker,

den heer Penard, en welwillend opgenomen in het Tijdschrift

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-

schappen (deel LV, afl. 4, 5 en 6). Dr. N. Adriani had toen

reeds dadelijk de vriendelijkheid dat artikel met eenige

waardevolle aanteekeningen te verrijken.

Mogen velen hierin aanleiding vinden ook thans hunne

opmerkingen ten beste te geven in het belang van het

ondernomen werk.

Tjitjoeroeg, 7 October 1916.

L. van VUUREX



GE0GRAPH1SCHE BESCHRIJVING.
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„Notices of the Indian Archipelago,
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1). Horner. Verslag van een geologisch onderzoek
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2b\ Zeekaarten, voor het Oostelijk dcel van onsen Arcbipel,

zie Zeemansgids.

I)e eigeuaardige fantastisehe vorm van do eilanden Celi'l-os

en Halmahora gepaard aan hunne tigging in het stork

verhrokkeldc gebied tusschen Zuid-Oost Azie en Australia,

heeft niet nagelaten steeds de aandacht (e trekkOD van df

onderzoekers, die zich besig hielden met de sardknnde In

haren vollen onivang.

Het aanwijzen dor oorzakeu, welke geleid hebben tot

deze geweldige verbrokkeling in het algemeen en tot de

bijna spookachtige gedaante der beide eilanden in het

bijzonder, vereischt eene zoo volledige kennis van den bodem-

vorm der otnringende zeeen. baaien en zeestraten, van de

geologische gesteldheid, zoomede van de voormalige en

hedendaagsehe fauna en flora van he! geheele gebied waartoe

deze eilanden behooren, dat het niet te venvonderen is, del

de n a t u u r \v r t 1 1 s ^'
1 1 ;

i
j

>

p
• 1 j j k .

- onderzoekingen. vooral in de

laatste helft der 19e en in de 20 e eeuw ingesteld, gerirht

waren op eene voruieerdering dier kennis van het Oostelijke

deel van onsen Archipel.

Toch schijut ook thans de tijd nog niet irekomen. om een

beslist antwoord te geven op alle vragen, welke ten aanzien

van dit gebied gesteld worden.

Wei gaven de uitkomsten dier onderzoekingen aanleidiug

tot verbetering van vroeger op al te losse gronden gestelde

conclusion.

Vermeende overeenkomst tussciien Borneo en Celebes. Zoo \\a-

Professor Dr. Arthur Wichmann (lrt) de eerste die de onhoud-

baarheid aantoonde van de door Horner (2), Wallace ('.) en

Peschel (7)bepleite overeenkomst tusschen Borneo en< Vlel»«'s.
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geleerdc schrijver doet dit in zijn artikel „Die

von Celebes" opgenomeu in Petennanns

Mitteilungen 1893 (39 Band) p. 225 e.v.

Dc belangrijke plaats, wclke deze vermeende overeenkomst

tussehen Borneo en Celebes geruimen tijd heeft ingenomen,

ook bij het onderwijs in de aardrijkskunde van Nederlamlsfh-

Indie, voornl. als een gevolg van onjuiste begrippen onitrent

den onderzeeschen vorm dier eilanden, rechtvaardigt voldoeude

de opname vau een overzicht van de gronden, waarop Prof.

Wichmann de onjuistheid van de uitgesproken overeenkomst

De punten van overeenkomst, welke men meende te zien

tussehen Borneo en Celebes werden het eerst vermeld door

L. Hornee (2). Deze onderzoeker maakte n.l. de opmerking,

dat het eiland Borneo in vroeger tijden wel eenzelfde

gestalte vertoond zoude hebben als Celebes, welke meening

gegrond was op een korte schets van het Borneosche berg-

stelsel en van de opvulling der tussehen de bergketens gelegen

baaien door jongere afzettingen.

Scherper formuleert Wallace deze gedachte in zijne zoo

bekend geworden woorden : „A subsidence of a few hundred

„feet would reduce Borneo into in a shape very similar to

„that of Celebes, which island may be considered to be

„now in a state, that Borneo has just passed out of, and

„to be still engaged in filling up and converting into

..swampy plains the deep gulfs, that at persent occupy

„the spaces between the radiating lines of mountains."

(6, p. 223).

Peschel heeft iets later, maar uitvoeriger, getracht de

tussehen de beide eilanden bestaande punten van overeenkomst

naar voren te brengen en kwam daarbij tot resultaten,

welke in hoofdzaak met die van Wallace overeenstemmen;

(4, p. 457 en 66) immers Wallace stelt uitdrukkclijk op

den voorgrond, dat Borneo in een stadium verkeerd heeft,

overeenkomend met dat, waarin het tegenwoordige Celebes

zich bevindt.
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FTet laatstgenoemde eilanrt zonde door opvulling der diep

insnijdende baaien eenzclfden vorm aanncmen als Borneo.

Peschel daarentegen is van meening, dat Celebes slechts

als een sterk in omvang afgenomen Borneo beschonwd nioet

worden en reeds lang verdwenen zonde zijn, wanneer het

geborgte, dat als een geraamte staan bleef, ons niet veroorloofde

de voormalige omtrekken van het land te reconstrueeren.

Beide meeningen moeten onjuist genoemd worden.

In de eerste plaats wijst Prof. Wichmann er dan op, aan

de hand van een kaartje, overgenomen uit de Physikalische

Atlas van Berghaus (15, Blad. 25, 2 e Afd. V), dat Celebes

zeVs bij een verheffing van 200 M. nog in hoofdioak tign

tegenwoordige gestalte zou bewaren. De Celebes oingevende

zeeen en straten zijn zoo diep, dat er al heel weinig van

het eiland zonde overblijven, wanneer het voorhanden materua]

tot opvulling van de genoenide diepe baaien en straten zon

moeten dienen.

In de tweede plaats is het rivierstelsel der beide eilanden

geheel verschillend, terwijl mede het bergstelsel van Borneo

in werkelijkheid een geheel ander karakter blijkt te dragen

clan het ketengebergte van Celebes.

Deze beide punten worden bij de Oro-hydrografische

beschrijving hierachter uitvoerig behandeld.

Wei neernt Wichmann, mede op grond van de door vroegere

onderzoekers ') uitgesproken meeningen, zekere overeen-

stemmende momenten aan, welke ertoe bijgedragen hebben

Celebes en Halmahera eene zoo opvallende fantastische

gestalte te geven.

Deze gronden zijn alle gelegen in de factoren, welke de

tektoniek van het uitgestrekte gebied tusschen Zuid-Oost-

Azie en Australie beheerschen, en zullen bij het weergeven

der thans bestaande inzichten omtrent den geo-tektonischen

bouw van Celebes behandeling vinden.

')
J. D(alton): „Mamoodjoo in Mandhar'* (J. H. MOOR: Notices

of the Indian Archipelago, Singapore, 1837 p. 75) en Humboldt.

Kosmos IV, Stuttgart, 1858. p. 395.



— 126 —

Grenslijn van Wallace. Eerie tweede punt, dat door de

genoemde natuiirwetenschappelijke onderzoekingen, tot zijne

werkelijke beteekenis werd teruggebracht, is het voor de

goographische kennis van het oostelijk deel van onzen

Archipel in het algemeen en voor Celebes in het bijzonder

zoo belangrijke vraagstuk van de lijn van Wallace.

De geschiedenis van de lijn van Wallace is beschreven

in een kort opstel van J. F. Niermeyeb (18) opgenomen in

het Tijdschr. van het K.N.A.G. 1897.

Duidelijk wordt daarin aangetoond hoe lang zich het dogma

van de beroemde WALLACE-lijn, ') welke, tusschen Bali en

Lombok, door Straat Makassar en de Celebes-zee gaande,

twee verschillende diereuwerelden zoude scheiden, kon

handhaven, niettegenstaande reeds in 1875 op het aardrijks-

kundig congres te Parijs (P. J. Veth) de onzekerheid der

grondslagen van Wallace's-Iijii werd vastgesteld.

Bij de behandeling van fauna en flora van Celebes wordt uit-

voerig op deze belangrijke quaestie teruggekomen, teneinde dfi

uitkomsten van de onderzoekingen op dat gebied te schetsen.

De Siboga-expeditie. Voor den onderzeeschen vorra van

Celebes zijn echter van bijzonder belang de resultaten, welke

verkregen werden door de „Siboga-expeditie
,?

onder leiding

van Prof. Dr. Max Webeb, welke ondernomen werd met het

speciale doel juistere inzichten in de plaats te stellen voor

het leerstuk van de lijn van Wallace (Nieemeyer t.a.p. bl.763).

In de eerste monographie, welke door den loider der

expeditie werd samengesteld onder den titel : „Uitkomsten

op Zoblogisch, Botanisch, Oceanographisch en Geologisch

Gebied," wordt de geschiedenis van het ontstaan der expeditie

beschreven, (p. 1 t/m 12 Hfst. I en II).
2
)

') Volgens Prof. Niermeyer spreekt Wallace het eerst over deze

grenslijn in 1860. (On the zoological geography of the Indian Archipelago,

in Journal of Proceedings of the Linnean Society, zoological Papers,

1860, vertaald door P J. Veth in de Ind. Gids, 1864 Dl. II, bl. 164).
2
) Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op Hfst. I „Intro-

duction", waarin een kort historisch overzicht gegeven wordt van de

ingestelde onderzoekingen in onzen Archipel op Zoologisch gebied.
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Drs. P. en F. Sarasin. Voor de reis van de Siboga en

kort daarna was Celebes als studieveld gekozen door Drs. P.

en F. Sarasin, die gedurende de jaren 1893—1896 en

1902—1903 hunne stoutmoedige onderzoekingsreizen ondcr-

namen, krachtig daarbij gesteund door de Regeering. Ongeveer

gelijktijdig met de eerste monographie der resultaten van

de Siboga-expeditie, werden de uitkomsten van hunne onder-

zoekingen gepubliceerd in het groote werk:

„Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes," dat veel

heeft bijgedragen tot een juistere waardeering van de plaats,

welke dat eiland in natuurwetenschappelijken zin toekomt.

Het uitgangspunt van Prof. Weber en Drs. P. en F Sarasin.

Het standpunt, door den leider der Siboga-expeditie ingeno-

men ten aanzien van de geo-tektonische beteekenis van onzen

Archipel, blijkt al dadelijk uit den aanhef van de intro-

duction". Aangezien dit standpunt van groot belang is voor

de beoordeeling der verkregen resultaten, mogen de enkele

bewoordingen , waarin het is aangegeven, hier on vertaald volgen

:

„L'etude comparative de la terre nous a appris depuis

„longtemps que l'Archipel Indien constitue 1'une des plus

„instuctives regions du globe".

„Interpose entre l'Asie et l'Australie, il represente rancienne

„terre d'union de ces deux continents, qui, au cours des

„ages geologiques, s'est subdivisee en un tres grand nombre

„d'iles d'etendues tres diverses, separees, soit par de larges

„mers, soit par des detroits ou canaux retrecis".

De Sakasins meenen, dat nun standpunt, in dit opzi.-ht,

verschilt van dat van Weber (20, p. 157), toch schijnt 'lit

verschil bij nadere beschouwing in wezen minder groot.

De Sarasins geven hun standpunt als volgt weer:

„Wenden wir uns nun, den Resultaten des nachsten Bandes •)

nvorgreifend kurz zur Geologischen Geschichte von Celebes,

„um zu etfahren in welche Periode etwa unsere Landver-

') Entwurf einer Geogr.-Geol.-Beschreibung der Insel Celebes.

Drs. P. en F. Sarasin. Wiesbaden 1901. (Materialen enz. Band 4).
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„bindungen zu setzen sein durften. Da finden wir fiis's Erste,

„dass noch im Eoccin Celebes Uberhaupt nicht existirte, ja dass

„damals ein sehr grosser Theil des heutigen, indo-australischen

„Archipels unter Wasser lag. In Celebes selbst erreichen

„die eocanen Kalkbildungen eine bedeutende Machtigkeit.

„In jener Zeit schied somit eine weite See Asien von

„Australien. Daraus folgt, dass die Abtrennung Australiens

„von Asien, wenn sie uberhaupt, was ja sehr wahrscheinlich,

„einen gemeinsamen Continent gebildet haben, vor der

„Tertiiirzeit, hypothetisch in der Kreitperiode, erfolgt sein

„muss, wonach eine lange Isolierung die Ausbildung der

„beiden so verschiedenen Faunen der asiatischen und der

„australischen, erlaubte." (20, p. 128).

Ook zij achten het dus zeer waarschijnlijk, datde Australische

en Aziatische continenten verbonden zijn geweest, zij het

dan dat zij deze periode terugplaatsen tot voor het krijt.

Weber heeft zich omtrent het tijdperk der vereeniging niet

nader uitgelaten, hij stelt slechts in zeer algemeene termen,

dat in den loop der geologische eeuwen het gebied tusschen

het tegenwoordige Azie en Australie' verbrokkeld werd.

Het gradueele verschil bestaat hierin, dat Weber aanneemt,

dat de thans in het Oostelijk deel van onzen Archipel liggende

eilanden, de resten zijn van het vroegere continent, terwijl

de Sarasins aannemen, dat in en na het krijt tot in den

eoceenen tijd een ondiepe, wijde zee Azie en Australie

gescheiden heeft ; eerst na het eoceen zijn de thans bestaande

eilanden, zij het nog niet in hunnen tegenwoordigen vorm,

opgeheven, waarbij deze onderzoekers dan landverbindingen

aannemen tusschen Celebes, de Philippijnen, de Molukken en

Java en Flores.

Dit gradueele verschil heeft tengevolge gehad dat Weber

mede op grond zijner onderzoekingen ten aanzien van de

zoetwatervisschen, ') de fauna van Cebeles en van onzen

Oostelijken Archipel in het algemeen beschouwt als een
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„verarmde indische fauna", verarint door het verval van hot

continent in talrijke kleinero eilanden, waarbij dus een voor-

malig Indisch (aziatisch) karaktcr dier fauna aangenomen

wordt, terwijl do Sarasins krachtens hunne opvattiug voor

Celebes besluiten tot eene moderne gemengde fauna uit de

vier naast gelegen gebieden n 1. uit Java, de kleine Soenda-

eilanden, de Philippijnen en de Molukken, waarbij het

Javaansch - Filippijnsch karaktcr overweegt.

De gelegenheid tot deze vermenging werd geboden door de

landhruggrn, naar die o-ehieden, wolke wij spoodig zullenleeren

kennen.

Do rneening der taeeren Sarasin wordt gesteund, door die

wclke Verheek (24, p. 807), na aangetoond te hcbben, dat de

jongtertiaire sediinenten in dit gebicd alle het karakter van

vonningen oener betrekkelijk ondiepe zee dragen, als volgt

onder woorden brengt: ,,Doze voorbeelden zijn voldoende

„om aan te toonen, dat de diepe bassins en zeeen der

„Molukken niet het overschot zijn van eene oudere, overal

„zeer diepe zee, maar dat zij ontstonden door verzinkiugen

„van landterrein en van den bodem der ondiepe zeeen, hier

„en daar reeds in den oud-mioceenen, maar voornamelijk

„in en aan het einde van den jong-mioceeuen tijd."

Deze geoloog stelt zich voor dat het Oostelijk deel van

den Archipel behoort heeft tot een der geosynclinalen van

Haug, in dit geval de „Thetys", waarin het in het begin

van den tertiairen tijd door den druk der beide begrcnzende

continenten is opgeplooid.

De verschillende conclusion, welke mede naar aanleiding

van dit verschillend uitgangspunt resp. door de Siboga-

expeditie en door de Sarasin gesteld zijn, ten aanzien van

hetleerstuk van de lijn van Wallace worden hiernabesproken.

Thans bepalen wij ons tot hetgeen beiden omtrent het

onderzeesche bodemrelief om en bij Celebes hebben gevouden.

Uitkomsten van de reizen van de „Cliallencjer" en de ^azell^.

Reeds vroeger waren door het Duitsche schip ,.S.M. Gazelle
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(1874—1876) en door het Engelsche schip de „Ohallenger"

(1872—1876) groote onderzoekingsreizen andoniomen, welker

resultaten bekend werden door do verslae.<m dior ex |M'<lit it-n

(13 en 14). Een kort overzicht van de conclusion op oceano-

graphisch gebied, welke ten aanzien van onzen Archipel

het gevolg waren van deze beide reizen, geeft Weber op

p. 5 (21, Siboga, I).

De Arcbipel is verdeeld in een Westelijk en een Oostelijk

gedeelte. Het Westelijke deel omvat eene streek, waariu do

zee weinig diep is: het begint aan de Z.O. punt van het

Aziatische continent en omvat Sumatra, Java, Borneo, zoomedc

de zeeen tusschen deze eilanden golegen, waarvan de ondiepe

-lava-zee de voornaamste is.

Het Oostelijk gedeelte vortoont in tegenstelling daarmede,

een geheel ander karakter, als gevolg van de aanwezigheid

van t.alrijke eilanden, met zeer uiteenloopende uitgestrektheid,

van elkander gescheiden, hetzij door meer of minder nauwe

straten, hetzij door diepe en zeer breede bassins. hi deze

streek van den aardbol wisselen op korton afstand knststreken

af met diepe zeeen.

Oudere loodingen, maar vooral die uitgevoerd door de

„Ohallenger" en de „Gazelle", hadden vastgesteld, dat die

bassins diepten bezit.ten, welke tot 6'/ 2 K.M. reiken en

daardoor behooren tot de categorie van de diepste kommen
der wereld. Men wist, dat tot deze diepe bassins van den

Archipel behooren, de Bandazee, de Celebeszee en de

Savoezee. Wanneer men een blik werpt op de kaart ziet

men, dat deze bekkeus underling met elkander in verbiudinj-'

staan door talrijke meer of minder diepe straten of kanalen.

De studio van deze bekkens gemaakt, door de expedition

van de „ChaUenger" en de „Gazelle", leidde tot dit merk-

waanlige resultaat. dat in de Bandazee de minimum temperatuur

van het water reeds bereikt wordt op een diepte van i 1600 M.

en dat die temperatuur van 2,°9 a 3°C gelijk is aan die

van het water der omringende oceanen op dezelfde diepte.

Maar, terwijl in die oceanen de temperatuur van het water
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is dit niet hot geval in dc Banda-zee, waar op 5500 M. diepte

nog dezelfde temperatunr heerscht als op lr.oo M
In de Celebes-zee is de miniinum temperatuur zelfs 3,7°C.

Men trok nit deze feiten de conclusic, dat deze behlcens van

dc nahtirii/c ocntiirn </< srlwidm mocstcn zijn door onderzeesche

ruggcn, icclkc het binnendringen der Icoudere waterlagen ver-

hinderden. Voor de Banda-zee kon de kam van dozen rug niet

lager liggen dan 1600 M. onder den zeespiegel; voor de Celebes-

zee kon hij zelfs niet lager dan 1300 M. daaronder gelegon zijn.

Dit zijn, in het kort, de belangrijkste resultaten van deze

ondcrzoekingen.

De kaarton van het onderzeesche bodemrelief naar de

uitkomston van de ^Challenger" expeditie gemaakt door

KrUMMEL (19), BeRGHATJS (15), IvAN On SCHUILL1NG (12), VlVlEN

diagrainmen gopuhlicecnl door genoemde expeditie, bevatten

de graphische voorstelling van deze resultaten.

De togenstrijdigheden echter, welke men constateert in

de versehillende kaarten en bovendien de vele vragen. welke

nog slechts hypothetisch beantwoord konden worden, oinl auks

de vele feiten welke reeds vastgesteld werden. lokten nit

tot het ondernemen van nieuwe nasporingen.

Men mocst aantoonm dot dc ruggcn, icuurrau men dc aan-

wezigheid verondcrstdde. in iccrMijkheid bestonden.

Anderzijds waren over groote oppervlakten geen loodingen

gedaan, terwijl enkele gegevens weinig vertrouwen inboe-

zomden. Om kort to gaan, aan de studio van het bodemrelief

in het Oostelijk gedoelte van den Archipel, zooals dat door

de kaarten, naar vorspreide gegevens samengesteld, werd

weergegeven, waren zoovele zoogeograpbische vraagpunten

verbonden, welker oplossing niet voldeed. dat uitgebreide

nasporingen noodzakelijk bleken.

De belangrijkheid van de uitkomsten der Siboga-expeditie,

welke, zooals boven gezegd, mode gericht was op de aan-

vulling en verbotering van de bostaamlo gegevens ten aanzien
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van het bodemrelief der Celebes omringende zeeen en straten,

voor de kennis van den onderzeeschen vorm van dateiland,

is hiermede aangetoond.

Wij zullen daarom trarhtfn die nit k«nnst«Mi zoo trued mogelijk

weer te geven en aan te vullen met de sedert dien door

onze opnemingsvaartuigen vcrkregen nieuwe gegevens.

Een goedo ha tniU'i- linii daartoe vinden wij wederom in eeu

opstel van Prof. Niermeijer (25), waarbij gevoegd is een kaart

der zeediepten rondom Celebes, samengesteld door C. Craandijk

naar de hydrographische gegevens door de Siboga-expeditie

verkregen en aangevuld met gegevens ontleend aan de tot

dat jaar (1909) verschenen zeekaarten.

Vooral voor het zuidoostolijk deel van Celebes in de

omgeving van Roeton, Moena en Kabaona, kunnen wij tlians

wederom nienwe gegevens daaraan toevoegen, ontleend aan

de welwillcnd door het Hoofdbureau van Scheepvaart afgestane

minuntbladen van de opnamen verricht door H r
. M s

. Siunbawa.

Op de bij dit hoofdstuk behoorende zeekaart zijn de diepten

van de zeekaarten rechtstandig, die van de Siboga expeditie

cnrsief gedrukt, evenals op de kaart bij het artikel van

Prof. Niermeijer. »)

Alvorens wij nu overgaan tot de schets van het bodemrelief

der Celebes omgevende zeeen, baaien en straten, moet nog,

ter voorkoming van misverstand, in het kort gewezen worden

op het vermeende verband, dat bestaan zou tusselien den

ouderdom dier bekkons en straten en hunne diepte.

[miners, tot de bewijzen, welke men heeft bijgebracht

voor de juistheid van Wallace's grenslyn behoort ook,

dat Straat Lombok een zeer diep kanaal zoude zijn Deze

hypotheze sluit zich aan bij de zeer verbreide meening, dat

daar waar een weinig diepe zee wordt aangetroffen, in

geologisch betrekkelijk jongen tijd een land bestaan moet

hebben, dat tengevolge van bodemdaling door de zee over-

stroomd werd. Minder diepe zeearmen zouden dus wijzen op
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eerie landverbinding in een geologisch betrekkclijk jongen

fij'l, tenvijl men daarentegeu aanuaiii. dat diepe straten, gelegen

tusschen eilanden, van hoogen ouderdom waren. (Weber,

21, p. 16).

I)e Sarasins (20, p. 130) meenen evenzeer, dat men in

het algemeen geneigd is geriiiire zrcdiepten onvoonvaanlelijk

als een bewijs aan te uemen, dat daar ter plaatse, in

geologisch betrekkelijk jongen tijd, land bestaan zoude hebben.

Ofschoon dit in vele gevallen juist kan zijn, valt niet te

ontkennen, dat ondiepte van een zeker zeegedeelte ook even-

goed een hoogen ouderdom van dat gedeelte kan beteekenen,

terwijl die ondiepte dan door een langzame opvulling veroor-

zaakt kan zijn.

Zelfs Wallace, de ijverigste verdediger van dehiervoor-

opgestelde meening, geeft in zijn „Island Life" (17, p. 453)

toe, dat ondiepe godeelten, door opvulling, vulkanische ver-

heffing of koraalriffen ontstaan kunnen zijn en dan op ouderdom

en scheidinq wijzen en niet op eene vroegere verbinding.

Deze schrijvers, de Sarasins, hebben zich, bij het stellen

hunner conclusion aangaande de door hen aangenomen oude

of jongerc scheidingslijnen, waarop wij later uitvoerig terug-

komen. meer laten leiden door zoiigeographiscbe gegevens

dan door diepte of ondiepte.

Men kan dus niet zoo maar zonder meer aannemeu, dat

eene zee van b.v. 20(H) M. diepte ouder moet zijn dan eene

van shvhts 1000 M. diepte.

Weber meent dat de ouderdomsquestie geheel behoort tot

de competence der geologen.

Het bodemrelief van de het eiland Celebes omgevende eeeen.

De tigging van den Oostelijken Archipel tusschen Aeie en

Australia In het Molukken-Verslag van Dr. R. U M. Verbekk

(24, p. 797) wordt de aandacht gevestigd op de zeer bgzoodere

ligging der eilanden tusschen Borneo en Xieuw-Guinea.

De beteekenis van deze ligging is voor Celebes zoo belangrijk.

dat een korte vvedergave van hetgecn door Dr. Vsbbkks te
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dien aanzien wordt aangeteekeud hior dient vooraf to gaan

aan de beschrijving' der zeeen, baaien en straten, welke

genoemd eiland omringen.

Het Westelijk dcel van onzen Archipel Sumatra, Java en

Borneo met tusscbengelcgen eilanden — vormt het Zuid-

oostelijk uiteinde van Azie. Het is thans daarvan gescheiden

door een ondiepe zee, maar nit de op Java gevonden fossiele

zoogdierresten (23, p. 987) blijkt, dat dit Westelijk deel van

onzen Archipel in jong plioceenen tijd werkelijk met Azie

verbonden geweest is.

„Eene daling van het zeeopperviak, of rijzing van den

„bodem van slechts 40 M. zou Azie met Sumatra en Borneo,

„en van 45 M. deze door een smalle landtong met Java

„verbinden.

„Iets dergelijks vinden wij tusschen Australia en Xieuw-

„Guinea. Hier zou eene daling van den zeespiegel van

„slechts 20 M. Australia bij kaap York met Xieuw- Guinea

„en van 50 M. ook de Aroc-eilanden met Nieuw-Guinea

„verbinden.

„Dr. Verbeek wijst er dan op dat bij eene daling van

„den zeespiegel van 200 M. twee groote landmassa's gevormd

„zouden worden:

„I. Azie vermeerderd met Borneo-Sumatra en Java

„II. Australia vermeerderd met Xi<>u\v-< iuinea. do Aroe-

„eilanden, Misool, Salawati, Batanta en Waigeoe.

„een geheel ander beeld geeft. De eilanden liggen bier in

„eene zee, die voor het allergrootste gedeelte dieper dan

„1000 M. is. Zelfs bij eene daling van den zeespiegel van

,,1000 M. zou het karakter van Archipel nog niet verloren

„gaan. Wei zonden dan Halmaheira, Batjan en de Obi-eilanden

„met Xieuw-Guinea verbonden zijn en de eilanden beoosren

„Java tot en met Wetar een geheel met Java vormen

—

„hetgeen trouwens tot Alor reeds bij 220 M. daling van het

„zeeoppervlak het geval zijn zou — maar het groote Celebes,

„vermeerderd met de Banggaai- en de Soela-eilanden. Boeton



— 135 —

„en Salcijer bleef een oiland cvenzoo Boeroe, do groote

„i'irkolvoniiijJ gebogen rug van Ceram tot nan Jamdi'iia. do

„Babar-groep, do Leti-, Surmata-eilanden, Timor, Roti, Savoe,

„Soemba en de eilandjes in de Banda-zee."

Hioruit volgt dat het oostelijk gedeelte van onzen < ><>si-

Imlisohen Archijiol. mot inbegrip van Celebes on do Timor

eilanden, maar met uitsluiting van Halmaheira-Waigeoe en

Xieuw-Guinea, in cene zoo ligt, die eene verbinding van

nicer dan 1000 M. diepte tusschen den Indischon on den

Grooten Oceaan vornit welke de Aziatische en Ausiralisclie

landmassa's van elkaar scheidt.

De see ten Zuidenvan ("riches. Wanneer men een blik werpt

op de kaart ziet men ten Oosten van Java een langgerekt

zeegedeelte dat zich ten Xoorden van Bali, Lombok, Soeinbawa

en Flores uitstrekt. Hot W'ostolijk dool daarvan is door Weber,

Bali-zee genoemd (Siboga I) terwijl het Oostelijk deel bekend

is onder den naam van Flores-zee.

In het Xoorden wordt dit bekken begrensd door een

ondt'izcosoli plateau, dat te beschouwon is als hot verlengdc

van Java en Madoera, en waarop do Kangean-, Groote-

Paternoster- en Postiljon-eilandon golegon ziju. Doze rug

Celebes, dat met Siileier, Tanah Djam]

groepen do Xoord- en Oostgrens der

Java-brw/ tier 8'arashis. Deze Xo<

van zooveol belang, omdat de meerge

laudbruggen zien, welke vroeger <\

Kleine Socnda-eilanden verl)Oiulon.

ouilo vorbimlingon hunno opvattingon

van Wallace.

Het verdient dslarom aanbevoling

hotgcen omt.cntdozo ondorzooscho pla

gewordeu is door (le Siboga-expeditie
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De Groote Paternoster- en Postiljon-eilanden liggeu op

een rug, welke zich naar het Weston uitstrekt tot Java en

in dat deel de Kangean-eilanden, Madoera en daartussehen

gelegen talrijke riffen en eilanden draagt.

Tusschen de Kangean en de Groote Paternoster-eilandeu

bevindt zich een kanaal met een maximum diepte van 538 M.

Dit kanaal strekt zich in Noord-Oostelijke richting uit tot

aan de Zuid-Westelijke punt van Celebes en vornit de

plotselinge daling van den bodem der Java-zee, welke

gemiddeld slechts 50 a 60 M. diep is.

In het Oosten wordt dit kanaal begrensd door den rug

waarop de Groote Paternoster- en Postiljon-eilanden gelegen

zijn, welke rug zich over het bekende rif de „Bril" vooitzet

naar de Zuid-Westelijke punt van Celebes.

Ofschoon deze rug door vrij diepe kanalen doorsneden

wordt, boschouwt Werbr hem in verband met de diepten

van de Flores- en Bali-zee, als eene formatie van groote

beteekenis, hetgeen blijken moge uit de hier volgende woorden:

„L'existence de ce plateau, qui prouve que Java a ete

^autrefois reunie a Celebes, m'a paru si importante, qu'a

„notre retour nous avons de mouveau visite ces iles et complete

„la serie des sondages prodiques au debut de l'expedition. ')

„Je suis done heureux que M.M.P. et F. Sakasin, dans

„rimportant ouvrage qu'ils ont recemment publie sur Celebes,

„considerent cette crete ou plateau coiimic une sorto de pont

„qui, a l'epoque pliocene unissait Java et le S.O. de Celebes.

„et qui a permis & Celebes d'etre peuplee par des formes

„animales javanaises (asiatiques)". (21, p. 23).

Het plateau waarop de Paternoster- en Postiljon-eilanden

rusten, is gelegen op een gemiddeld e diepte van 50 a 60 M.

ouder den zeespiegel, welke diepte ovcreenstemt met de

uiterste grens, waarop de riffenbouwende-koraaldieren kunnen

leven; deze laatste kunnen zich daar dus ontwikkelen. Deze
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ontwikkeling wordt bovendien begunstigd, wanneer hot plateau

nict geheel vlak is, maar plaatsolijk wrhetriugeu vertoont,

waaraan niet getwijfeld behooft to worden. Daardoor wordt

tevens de vorming van talrijke eilanden verklaard, welke alle

wel het karakter van koraal-eilanden dragen, maar in zeer

verschillenden staat van wording verkeeren.

Vele, zooals Sailocs kotijl on Sailoes besar, Kawassang,

Sarassa en Poposang zijn reeds met Casuarinen, (niet met

klappor) begroejd, torwijl andere daarentegen nog geheol

in den aanvang huuner vorming verkeeren: zij vormen als

het ware slechts hoopon van zaud en koraalresten, welke

dikwijls slechts bij eb droogvallen.

Niet alle zijn dan ook bewoond. De visschers van Makassar

vestigen er zich tijdelijk om de gevangen tripang en schildpad

te drogen.

Bali- en Flores-zee. De Flores-zee dringt mi met eon

smalle bocht naar het Noorden, tusschen de Saleijor-groepen

en de Postiljon-eilanden, tot dicht onder de kust van het

Z.W. schicrciland door. De Saleijer-groepen rusten evenoeus

op een onderzeesch plateau, waarop de eilanden: Saleijer,

Tanah Djampea met de Tijger-eilanden, Kalao met Bonerate,

en Kalao Toa met Madoe en talrijke kleinere eilanden en

riffen gebouwd zijn. Tusschen Madoe en de Noordkust van

Kloros liggon hot Aiiirolica-rif en hot kleine oilandje Soekoer.

Uit deze beschrijving der Xoordelijke begrenzing van de

Bali- Flores-zee is geblcken dat naar het Noorden toe norgens

gemeenschapswegen met een grootere diopte dan 600 M
bestaan. De laagste temperatuur wordt in het genoemde

bekken reeds bereikt op 1600 M. terwijl maximum diepten

gelood werden van 5000 M.

Naar het Zuiden wordt het bekken begrensd door de kleine

Soenda-eilauden : Bali - Lornbok— Soembawa en Plores.

Van de tusschen deze eilanden gelegen straton waren

Straat Bali, Straat Alas en Straat Sape reeds lang als ondiepe

straten bekend. Door do Siboga-expeditie is aaugetoond, dat
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ook Straat Lombok in het Zuidcn door een barriere afgcsloten

wordt, welke belet, dat koudere lagen uit don Indisclion

Oceaan, door doze Straat het Bali-Floresbekken bereiken. ')

Zoo ziet men het hier behandelde bckken naar hot Z., W.

on N. omgeven door barrieres, welke geen water doorlaten,

waarvan de temperatuur lager is dan 12°C., terwijl de

temperatuur van het water in de Bali-FIores-zee tot 3°C.

daalt (1600 M.).

Doze laagste teniperatuur, welke overeenstemt met die

van hot Banda-bekken, wettigde het vermoeden, dat de

Flores-zee in open verbinding was met laatstgenoemd bekken.

Door de Siboga-expcditie werden dan ook in den boven-

genoemdeil onderzeeschen rug, waarop de Saleijer-Tanah

Djampea-Kalao en Kalao Toa-groepen gelegen zijn, tusschen

laatstgenoemde groep en den Flores wal (Soekoer als eindpunt)

twee diepc kanalen geconstateerd, welke door hot Angeliea-rif

LTt'sclieiden worden en ecu dirptr bereiken van 2560 en

2570 M.

Door deze kanalen hebben dus de koudere waterlai/en "">

het Bali-Floresbekken ip-mcensehap met dezelfde lagen van

de Banda-zee.

Weber (21, p. 36) besluit uit dit feit, mede in verband

met de overige resultaten dor Siboga-expeditie, voorzoover

botreft de gevonden zeediepten in het Oostelijk deel van

onzen Archipel:

dat, bij het Oostelijk einde van Java, met de Bali en Flores-

zeeen, een ai/sieem ran diepc bckken* Icipnt, dat .rich roortzet,

door de Banda-iee, icclke tot hit sijstccm behoort, naar de

Kei-eilanden. Dit ,,,stccm strrkt zkh nit over c> n }cn,fte ran IS
,

of meer dan '><><)<) KM, orereenkomendc >mt den a(stand van

f'anjs M Cnistantinopcl. Het nordt omueren duo, aland- a.



— 139 —

Floresbrug der Sarasins De N. 0. bcgrenzing van bet

bekken der Flores-zee waarin do Siboga-expeditie de beide

kanalen gevonden heeft, welke leidden tot de hierboven

gestelde conclusion, heeft ten opzichte van Celebes nog

eene bijzondere beteekcnis, welke daarin gclcgen is, dat de

Sarasins, (20, p. 34 e.v.) op grond van limine dierkundiire

onderzoekingen, meenen te moeten aannemcn, dat evenals

tusschen Zuid-Celebes en Java, vroeger eene laudverbinding

bestaan moet hebben tusschen Zuid-Celebes en de Kleine

Soenda-eilanden. Zij stellen zich voor, dat de verdwijniug van

deze landverbinding in verschillende phasen geschiedde. Eerst

is een groot eiland blijven staan. dat de Saleijer-Kalao-groepen

omvatte, in bet Noorden door een smallen zeearni van Celebes

(Straat Saleijer), in bet Zniden door een brecdcre Straat

van Flores gescheiden. l)c vorbrokkeling van dir groote

eiland tot den tegenwoordigon vorm, beschouwen zij dan

als de laatste phase van de verdwijning der landverbindini:

tusschen Flores en Zuid-Celebes.

Straat Makassar. Het groote onderzeesche plateau, waarop

de Westelijke-eilanden van on/.en Aivhipel, Sumatra, Borneo

en Java gelegen zijn. zet zich naar het Oosten nog ver

buiten de Oost-grenzen van Zuid- Borneo voort.

Wanneer men eene daling van den zeespiegel of eene

opheffing van het land aanneemt van slechts 60 M. zouden

Sumatra-Borneo en Java een vastland vormen, welks

Oostzijde begrensd wordt door bet kanaal. dat hierboven

werd aangewezen tusschen de Kangean- en Paternoster-

eilanden, in Xoord-Oostelijke richting loopende naar de

Zuid-Westeliike punt van Celebes.

De Westzijde van Straat Makassar in ruimeren zin. ')

') „In ruimeren zin", omdat daarbij ook gerekend wordt, het kanaal

tusschen de Kangean en de Paternoster-eilanden. Straat Makassar

»in engeren zin", noemen wij dan de Straat tusschen Borneo en Celebes.
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Lima-eilauden en do Laurel riffen tot don I'
1 "" breedtegraad.

Daar buigt doze platoaurand, nu tevons westrand van Straat

Makassar in ongeren zin, eerst naar hot N. O., tot dicht bij

do Westkust van Mandar (Celebes), om daarna in N. W.
richting langs de Kleine Paternoster- of Balabalagan-eilanden

wedor de Oostkust van Borneo te naderon on voider X. waarts

op korten afstand de kust van genoemd eiland te volgen

tot Tandjong Mangkalihat.

Do Oostzijdo van het Ztiidelijke kanaal loopt langs de

Westkust der Paternoster en Postiljon-oilanden naar het

rif ,.den Bril" tot tegenover de Zuid punt van den Westelijken

rand van de Celebesbank, waarop zich de Spermonde

Archipel verheft. Hier sluit dit kanaal aan bij Straat Makassar

in ongeren zin. De plateaurandcn van den Bril en de

Laarsbanken in het Westen en van de Spermondes in het

Oosten, vormen hier de eerste insnoering van Straat Makassar

in ongeren zin. De Oostelijke begrenzing van deze straat

wordt gevorind door genoemdeu Westrand van het Spermoude-

plateau, wclko rand, in Xoordolijke richting ovonwijdig aan

do kust van Celebes verloopt, om even ten Zuiden van den
4<i«n breedtegraad, bij Barroe de Westkust van Celebes te

bereiken, welke kust dan verder de Oostelijke begrenzing

van Straat Makassar vormt.

Joist tegenover den naar het Oosten uitspringenden

platoaurand, waarop de Kleine Paternoster- of Balabalagan-

eilanden gelegen zijn, buigt do Westkust van Celebes, recht

Westwaarts, om eerst bij Hoek Mandar de Noordelijke

richting te hernemen tot kaap Williams.

Zoo wordt hier de tweede inmowiny van Straat Makassar

gevorind.

De derde insnoering vindt plaats door den bovengonoomden
Tandjong Mangkalihat, het eindpunt van ocn naar het 0.,

naar de Westkust van Celebes, voortdriiiirend sehiereiland

van Borneo.

Doze derde insnoering is tevons het oinde van Straat

Makassar, do poort naar het diepe bekken der Celebes-zee.
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Profielen en Zeediepten ni Strant-Muhismr. Ktumultuwhen

Kiunjcioi- oi Pnternoster-eilanden. In hc( kanaal (hit zioh

van do diepe Bali-zee naar do Z.W punt van Celebes uitstrokt

is de grootste dieptc 538 M gemeteii tiissehen dc Kanuvan-

en de Paternoster-eilanden (station 316 Siboga-Hxpeditio).

Naar het N.O. toe varioeron do diopton dan tusschen 300

en 360 M. om even ten N. van don Bril de 500 M. lijn to

bereiken.

Doze lijn buigt zich bij don Bril om langs de Laarsbankcn

;

eorst in X. daarna in W. richting, naar do Xoordzijde van

de Kaloe Kaloekoeang-eilanden om dan vordor don < >ostraml

der Laurel riffen te volgen.

Op nanwelijks 25 KM. ten 0. van doze 500 M. lijn loopt de

500 M. lijn lauus do bovongonoemde Celebesbank dor Sper-

monde-eilandon eerst in Z.W. daarna in Xoordelijke richting.

Tusschen deze beide lijnen ligt dan het Zuidelijkstc deel

van Straat Makassar met diepten van 630 tot 972 M.

(I s insnoering van Straat Makassar).

Uit doze insnoering verbreedt Straat Makassar zich tot eon

mini en diep bekken. In hot Zuiden begrensd door do go

noemde Laars- en Kaloe Kaloekoeang-banken, in hot Weston

door de Laurel-Riffen, in het Noordon door den Zuidrand

van het plateau, dat de Kleine Pateniostor-eilanden draagt

en door de Zuidkust van Mandar, in hot Oostcn door de

Westkust van Celebes en den Wostrand van hot Spermonde-

plateau. Tusschen de Westkust van Mandar on den Oostraml

van het plateau der Kleine Paternoster-eilanden (de 2ae

insnoering van Straat Makassar) is in September 1903 door

Hr
. M s

. Edi ten Westen van kaap Ongkona cen dieptc gocon-

stateerd van 2385 M. en in Februari 1904 door H. M. Bali

ruim 6' Oostelijker eene diepte van 2329 M. (vgl. 22, p. 799

en 25, p. 619).

Ongeveer in het midden van dit bekken looddc de Siboga

(Station 76) 2029 M.

Het net bracht van deze dieptc verrot hout on vruchten van

Xipa-palmen, maar weinig le?eride dieren bovon. Prof. Weber
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meent die armoede aaa dierlijk leven op den bodem van

dit bekken aau twee oorzakon te moeten toesehrijven

In de eerste plaats is uit hetgeen hierboven omtrent do

begrenzing van hot bassin word gezegd roods duidolijk, dat

naar het Zuiden toe, dit bekken op grooter diepten dan

630 M. geen communicatie kan hebben met de Bali-

Floreszee.

Weber (21, p. 41) verkeerde in de meening, dat ook

naar het Noorden toe ongeveer hetzelfde hot geval was.

Daarom vermeldde hij als reden voor die dierenarmoede

op groote diepten, in hot besproken Znidelijke bekken van

Straat Makassar, het gebrek aan genieenschap met de

diepere lagen dor omringende bekkens waardoor geen water

van voldoend lage temperatuur en geen diepzee-dieren

konden binnendringen.

Uit de hierboven medegedeelde, in 1903 en 1904 gevonden

diepten in de 2 de insnoering van Straat Makassar (resp.

2385 en 2329 M.) blijkt, dat naar het Noorden toe, het

Znidelijke bassin wel gemeenscbap hoeft met de diepere

lagen van hot Noordelrjk decl van Straat Makassar en

daardoor met die van de Celebes-zee.

De eerste oorzaak, welke Prof. Weber voor die armoede

aan dieren op den bodem en in de diepere lagen van het

Znidelijke bekken dor Makassarstraat, zoekt in de geisolocrd-

heid van dat bekken, bestaat dus met.

De tweede oorzaak voor de dierenarmoede, welke door

Prof. Weber trouwena veel belangrijker wordt geacht, is

gelegen in een feit, dat ook in het Noordelijk deel van Straat

Makassar gcconstateerd word. In dezc beido deelen van

Straat Makassar worden door de rivieren van Borneo en

Celebes fijnc modderdeeltjes aangevoerd, welke ten slotte

een dikke laag op don bodem dor Straat vormen en door

hunne sameustelling de ontwikkeling eener diepzec fauna

beletten (21, p. 41).

Aan de modeler der Borneo'sche rivieren is ook toe te schrij ven

de geringe ontu ikkelinir der koraalrift'eii in de Javazee.
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Het Noordelyk deel van St runt Makassar. Het Xoordel

deel van Straat Makassar moet zonder cenigen twijfel beschoir

wonlen als de Zuidelijke voortzetting van do diepe Celeb*

zee (21, p. 47).

De Oostrand van het plateau, waarop de Balabalaga

eilanden gelegen zijn (Borneobank), zet zich van at'

Oostelijke punt tegenover kaap Ongkona eerst in Xoot

Westelijke, daarna in nairenocir Xoordelflke richting, evenwqd

van Straat Makassar, welke hier varieeron tussohen 24

en 2900 M tenvijl vlak bij de Westkost van het Xoordelij

schiereiland van Celebes, juist, ten Westen van het lieht

Noord-wachter, dus in dedorde insnoering van Straat Makass:

een kleine kom gevonden is met diepten van 29iifi tot 3215

Wanueer men hierbij in aanmcrking neemt, dat de laags

temperatuur der Celebes-zee reeds op em diepte van 1300

bereikt wordt, dan blijkt uit eerstgenoemde cijfers wel duideli

dat het Noordelijk deel van Straat Makassar, en daanne

dus. in verband met de loodingen van H. If. Bali en B
de geheele Straat Makassar tot nan de eerste msnoerhit) hij

Zaid-Westelijle pant ran Celebes, tot in de dieptte lagen i

hni vomnmaiceeren met de Celebes-zee.

De Westkust van Celebes daalt in .lit Xoordelijk deel v;

Straat Makassa i ook zeer steil

Hori

:::t: Harm
n algemee

mtale ror

ving 'v,olgt dat Straat Makassa

horizon talc von n l>ezi

In het Ziii.bn eei i smal kl

en Laa rsbaukei . (1« i nsnoering

geeft tot een liireed 1 .ekken, ir

van de Borneo- hank. den YVesi

en de Westkns r van ( 'elebes.
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Naar het Noorden versmalt dit bekken zich tusschen den

naar het Oosten voorukspringenden Oostrand van de Borneo-

bank en het Mandarsche schiereilaud (2
H insnoering).

Deze insnoering verbindt het Znidelijkc bekken met het

veel ruimero Noordelijke bekken, dat op zijn beurt in het

Noorden versmald wordt door het schiereiland van Kaap
Mangkalihat (3° insnoering), welke insnoering dat bekken

verbindt met de Celebes-zee.

Beide bekkens bereiken binnen de 1000 M. dieptelijn

breedten van 150 KM. en zijn resp. l)innen dezelfde lijn

180 en 435 KM. lang.

De breedte der l
e insnoering bedraagt binnen de 500 M.

dieptelijnen nauwelijks 21 KM, die bij Mandar kan binnen

de 1000 M dieptelijn op ± 25 K.M. gesteld worden; die

der insnoering bij Kaap Mangkalihat is binnen dezelfde lijn

±100 K.M.

Algemeen profiel. Ondanks de talrijke gegevens verzameld

en in kaart gebracht door de verschillende wetenschappelijke

expedition en door den Hydrographischen dienst, kan men
nog niet met zekerheid een profielteokening van Straat

Makassar op verschillende lijnen construeeren.

In het algemeen kan men zeggen, dat Straat Makassar
over do geheele uitgestrektheid van Makassar tot aan Kaap
Mangkalihat binnen de 500 M. dieptelijn, zeer steile wanden
bezit, welke diopten insluiten, die in het Zuidelijk bekken
een maximum van 2029 M. en in het Noordelijk bekken van

2564 M. bereiken, torwijl in den toegang tot de Celebes-zee,

dicht onder de Celebeskust, een klein bassin met diopten

van 2965 en 3215 M. gelegen is. De grootste diepte in de
l
e insnoering bedraagt 972 M. ')
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Straat Makassar in ruimeremin. Kanaal tusschen Kanijenu- <>,

Paternoster eilanden. Naar bet Zuiden too staat Stia.it Makassar

door bet hovon beschrown naiiwo kanaal tusschen do Pater-

noster- en Kangean-eilandcn in verbinding met de Bali-zoo.

Dit kanaal vertoont nergens grootor diepten dan 538 M.

De verbinding van Straat Makassar in engereii /in met dit

kanaal wordt gevormd door de l
e insnoering bij den Westrand

van de Sperraondebank.

Straat Lombok. Ook Straat Lombok moet tot Straat

Makassar in rnimeren zin gerekend worden.

Ofschoon de Bali-zee nog met een diepe nitsttilping tnsschen

de eilanden Bali en Lombok indringt, is naar het Zuiden

toe de Straat Lombok door een drempel, w tarop het eiland

Pcii'xlit en andere Meine riffen gelegen zijn. i/e.<chei(len ran

den Indisclien Oceaan.

Dit belangrijke feit vverd door de loodingen der Siboga-

expeditie vastgesteld (21, p. 16 e.v.).

Op gelijke wijze als in het Noorden de Bali-zee, dringt in

het Zniden van Straat Lombok de Indische Oceaan met de

1000 M. dieptelijn tot dicht onder de Zuidkust van Penida

binnen.

De onderzeesche drempel nu, die hier den Indischen Oceaan

belet het koudere water van zijne grootere diepten naar het

Noorden te stuwen, heeft ten Oosten van Penida lagere punten

(maximum diepte 312 M.) dan ten Westen van genoemd eiland.

Naar het Westen loopt de rug van Penida over de kleinere

eilanden Tjeningan on Lembangan naar Bali's Zuidpunt.

Hier zijn de diepten nog geringer. Tusschen de beido

genoemde kleine eilandjes is de zee zelfs doorwaadbaar.

Tjeningan is echter van Penida gescheiden door een nauwe

vrij diepe straat (191 M), welke door Prof. Weber Tydeman-

passage genoemd werd.

De Sarasins (20) meenen op grond van de door hen

verkregon uitkomsten bij het onderzoek van de dierenwereld

ten Westen en ten Oosten van Straat Lombok, haar ontstaan

LXXVI 10".



— 146 —

te mogen stellen in plioceenen of in den aanvang van den

plcistoceenen tijd, waarna zij een grenslijn, zij het ook van

den tweedcn rang, is gaan vormen ten aanzien van de fauna

van Bali en de andere Kleine Soenda-eilanden. Door deze

scheiding in bovengenoemde geologische periode verklareu zij

de armoede dor dierenwereld ten Oosten van Straat Loinbok.

Wep.eu (21) meent op grond van zijne bovenbeschrevon

waarnemingen, zoomede in verband met het zachte gesteente,

dat de Zuidkust der Kleine Soenda-eilanden vormt, te mogen

aannemen, dat de straten en inhaminen tusschen en in

deze eilanden tegenwoordig aanwezig, hun ontstaan danken

aan den zwaren golfslag en de sterke stroomingen, welke

do Fndische Oceaan hier veroorzaakt, hetgeen uiteraard een

veel langer bestaan hebbemlo landvorbinding dier eilanden

onderling en met Java veronderstelt.

Voor de armoede der fauna ten Oosten van Straat Lombok,

meent Weber op grond zijner onderzoekingen, en in verband

met de vroeger gedane waarnemingen een voorname rol te

moeten toekennen aan de hevige vulkanische uitbarstingen

in dit deel van den Archipel.

Bovenstaande schets van Straat Makassar in ruimeren zin,

veroorlooft ons de volgende feiten vast te stellen:

l e
. Het Zuidelijk deel van Straat Makassar, in ruimeren zin,

wordt gevormd door Straat Lombok, welke in het Zuiden

door een onderzeeschen drempel (maximum diepten

191 M. en 312 If.) afgesloten is van den Indischen

Oceaan: naar het Xoorden echter in open verbindiug

Btaat met het diepe bassin der Bali-zee. Dit bassin,

met een maximum diepte van 1445 M. communiceert,

voorzoover betreft het oppervlakte water, door het meer-

genoemde kanaal tusschen de Kangean- en Faternoster-

eilanden (maximum diepten 630 M.) met Straat Makassar

in engeren zin, welke ter plaatse is ingesnoerd tot een

smallen zeearm tusschen de Laars- en de Spermonde

banken. met een maximum diepte van 972 M.



— 147 —

2 e
. In aansluiting aan deze eerste insnoering scheidt nu

Straat Makassar in engeren zin, Borneo en Celebes en

vertoont over de gehoele uitgestrektheid binnen do

vijfhonderd M. dioptelijn zeer steile wanden, wolke

afvallen naar diepten, die varieeron tusschen 2029 M.

en 3215 M. Dit golnndo godei'ltc staat in open vcrbiinlin^

tot in de diepste lagen mot het diepe bassin der Celebes-zee.

3 e
. Naar het Zuiden bestaat voor Straat Makassar in engeren

zin geen communicatie met de koude wateren van eenig

diep bassin, terwijl, voor Straat Makassar in ruimoren

zin, de barriere, in Straat Lombok gevonden, die

communicatie met den Tndischen Oceaan onmogelp
maakt.

4e
. De overecustemmonde resultaten van de onderzoekingen

der Ilecron Sarasin en van Prof. Weber rechtvaardiuvn

de aannoming van eenc landverbinding, nog bestaande

in eenc jong-geologische periode, tusschen Java en

Celebes, (de Javabrug der Sabasins) terwijl in over-

eenstemming mot de conslusic der Sarasins, na de

hierboven vermelde loodingen van H. M. Bali en Edi

tusschen het Xoordelijk on hot Zuidclijk bekken, aange-

nomen kan worden, dat althans door Straat Makassar in

engeren zin geen landverbiiulinu in eon jong-gcologische

periode tusschen Celebes en Borneo heeft bestaan.

Verheek stelt de eerste vorming van Straat Makassar

aan hot einde van den oud-tertiairen tijd (24, p. 806).

De Celebes-zee. Dit diepe bekken wordt naar het Weston

bogronsd door de Oostkust van Borneo van Kaap Mangkalihat

tot Kaap Oensang. Van doze kaap af strokt zich tot aan

do Zuid-Westelijke punt van Mindanao (Bhilippijnen) in

Noord-Oostelijke richting do rij dor Sooloe-eilandon uit, wolko

het Celebes-bekken scheidt van de Socloe-zee, evenzeer

een diep bekken, dat naar het Xoord-Wosten door de

langgcstrekte Palawan-groop van do Zuifl-Chinoesche zee

^fschoiden is.



— 148 —

De Noordolijke grens van de Celebes-zee wordt gevormd

door de Zuidkust van Mindanao tot Kaap Tinaka, de Zuidpuut

van dat eiland, waar met de Saniiinaiii-riLiudcn, de nagenoeg

Noord-Zuid gerichte eilandenrij begint, welke langs de

Sangi-eilanden aansluit bij de Minahassa.

Evenwijdig hieraan loopt van uit Kaap Augustin (op

Mindanao) over Miangas (Las Palmas) de rij der Talaud-

eilandon, door een diepe kom van do s : i n^ i-« 'ihirnlon gescheidon.

Doze beide eilandenrijen begrenzen het Celebes-bekken

naar hot Oosten, naar do zijde van den Grooten- of Paeifi-

schen Oceaan, terwijl de Zuidgrens gevormd wordt door de

Noordkust van het Noordolijke schiereiland van Celebes.

De groote beteekenis van flit bekken voor de kennis van

Celebes noodzaakt ons ook hier tot eene korte wedergave

van de tot nu toe bekend u'owordrii irogovons. Als bdddraad

dienen ons wederom de uitkomsten van het onderzoek der

Siboga-expeditie (21).

Diepten en profielen der Celebes-zee. Evenals voor Straat

Makassar in engeren zin het geval was, blijken de wanden,

welke het Celebes-bekken begrenzen, zeer steil af te dalen

naar de dieptelijn van 3000 M. Eon blik op de hierbij gevoegde

kaart is voldoende om ons daarvan te overtnigen ')

Het midden van den bodem wordt iugenomen door een

diepe kom, waarin reeds diepten van 5024 en 5111 M. bekend

waren, terwijl bij eene looding der Siboga-expeditie 4902 M.

„geen grond" verkregen werd.

De laagste temperatuur van het Celebes-bekken wordt

reeds bereikt op 1300 M. diepte. Daarbeneden daalt de

temperatuur niet meer. Deze laagste temperatuur bedraagt

3,°7 C, terwijl in de nabije Oceanen de temperatuur geleidelijk

met de diepte daalt tot 1° C.

Hieruit kan men reeds besluiten, dat ook het Celebes-bekken

door onderzeesche ruggen gescheiden moet zijn van de koudere

lagen dier Oceanen.
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De Siboga-expeditie wendde, mede oin dat te onderzoeken,

het eerst den steven naar de Soeloe-eilanden.

Van Darvel Baai, ten Zuideu van Kaap Oensaug (Britsch

Noord-Borneo), sterkt zich naar de Zuid-Westelijke punt van

Mindanao de rij der Soeloe-eilanden uit. De voornaamste

groepen zijn van West naar Oost: de Siboetoe-groep, welke

door de Siboetoe passage gescheideu is van de Tawi-Tawi-

groep. In deze passage loodde de Siboga-expeditie 221 M.

en iets Noordelijker 450 M. Verder naar het Oosten volgen

dan de Soeloe- on do liasilau-groepon, welke onderling en

van Mindanao door minder diepe passages gescheiden zijn.

Ten Noorden en Noord- Oosten van het eiland Soeloe dringt

echter een vrij diepe arm binnen, zoowel van de zijde der

Celebes-zee als van die der Soeloe-zee In eerstgenoemden

arm loodde men 275 M. Dit is de grootste diepte welke op

den rug der Soeloe-eilanden is gevonden.

Zoowel naar de zijde van de Soeloe-zee als naar die van

de Celebes-zee daalt deze rug steil af naar de 3000 M.

dieptelijn.

Uit een zoiilogisch oogpunt waren de straten, tusschen

deze eilanden gelegen, voorde visscherij der siboga-expeditie

ongunstig. Soms bestond de bodem uit zeer hard zand, arm

aan levende organismen, dan weder trof men zand met

steenen vermengd of een geheel steenachtigen bodem aan,

terwijl ook grof koraalzand geconstateerd werd. Weber

verklaart deze bodemgesteldheid door de sterke stroomingen,

welke in deze straten heerschen. Zij beletten het bezinken

nakkelijk te transporteeren •

voeren van verafgelegen punten zwaarder materiaal mede,

zooals grof zand, dat dan gedeponeerd wordt op diepten.

waarin reeds fijn materiaal aanwezig was.

Deze krachtige stroomingen zijn een gevolg der getgden

in de diepe bekkeus van de Celebes- en Soeloezeeen, welke

getijdestroomingeu zich over de geheele aitgestrektheid ?an

den smallen rug der Soeloe-eilanden doen gevoelen, vooral in

de smalle straten. Zij slijpen den bodem dier straten uf tot



op den rotsachtigen ondergrond, ondanks do geconstateenlo

diepte van 275 M. ten Noorden van de Soeloe-groop. Met

net bracht geslepeu steenen bovcn, waarop zich op breeden

basis, kiezelachtige sponzen hadden vastgezet. Bon volgende

uitwerping van het net mislukte geheel en al door de sterke

stroomingen.

Van de Soeloe-eilanden stak de Siboga-expeditie over naar

de baai van Kwandang op de Noordkust van Celebes.

Daarna werd het onderzoek begonnen van de talrijke

eilanden, welke do keten vormen, die zich over drie breedte-

graden in Noordelijke richting uitstrekt van de Noord-punt van

Celebes tot in het gezicht dor Philippines, bekend onder

den naam van Sangi en Talaud-eilanden. ]

)

Zoowel vroegere loodingen als die der Siboga-expeditie

hebben aangetoond, dat de rug der Sangi-eilanden zich

uitstrekt van de Noord-punt van Celebes over de Sangi- en

de Sarangani-eilanden tot aan Kaap Tinaka (Zuidpunt

Mindanao). De grootste geconstateerde diepten liggen juist

in do Zuidehjke en Xoordelijke gedeelten van dit Sangi-

plateau. Tusschen de Xoordpunt van Celebes en het eiland

Biaro vermeldt Kaart II der Siboga-expeditie een diepte van

1536 M., terwijl tusschen Marore (Ariaga) en de Sarangani-

eilanden 1638 M. door die expeditie gelood werd. De geriug-

heid van deze diepten, in vergelijking met die van de

Celebes-zee ter eene zijde en van den Pacifischen Oceaan

aan de andero zijde, toont met zekerheid aan, dat de barriere,

welke het koude water van den Grooten Oceaan belet binnen

to dringen in de Celebes-zee, de hooger aangegeven rich-

ting bezit.

Aangezien de mogelijkheid bestond, dat deze rug zich ook

nog uitstrekt van Kaap Augnstin (Mindanao) over Miangas

(Palmas) en de Talaud-eilanden naar Siaoe, verrichtte de

Siboira-expeditie nog eouo looding tusschen de Talaud-rilanden

(Salibaboe) en Siaoe, wclk<> eon diepte opleverde van 3302 M.

') Voor land- en volkenkundige details zie Mededeelingen E. B.
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Behalve dat hierdoor werd aangetoond, dat van eene

word mede in verband met vroegere loodingen het best

van eene diepe langgestrekte depressic tusscheii de Sai

en Talaud-eilanden Lyeconsiateerd, welke de Sangi-dopre:

genocmd is (22, p. 70).

Vermelding verdient hier nog, dat de bodem der zee

het Sangi-plateau overal bestaat nit harde rots en li

zand '). Tusschen Siaoe en Tahoelandang (Station 124 Sibo

bracht het net van een diepte van 1327 M. Diets dan kle

stecnen van verschillende afiuetingen bovcn. Merkwaar

noemt Prof. Weber dit feit, aangezien men zicb hier

20 K M. afstand van de kust van Tahoelandang en op

gcnoenide diepte van 1327 M. bevond.

De sterke stroomingcn, welke tusschen de talrijke eilam

heerschen, komende van den Pacifischen Oceaan, beleti

het bezinken van de fijne modderdeelen, welke zij ongetv

feld medevoeren. Zij laten echter wel het bezinken van n

water doortrokken zwaardere plantenresten toe. Zoo werd

dan ook van een diepte van 2053 M. ten Zuid-YVesten v

Sangi (station 126 Siboga) een menigte vrnclOen en stukk

hout opgehanld, terwijl ten Oosten van de Sangi-nig i

buiten het gebied der sterke stroomingen werkelijk de bovt

bedoelde fijne modder den bodem der zee bedekt (Stati

132 Siboga, tusschen Talaud en Siaoe).

Het groote belang van de kennis van het bodeinrelief v

het thans gcschetste Celebesbekken, blijkt duidelijk. wannr

men de kaart beschouwt, wrelke de Heeren Sakamn

p. 146 van hun meermalen aangehaald work: ..Teber (

Geologische Geschichte der Insel Celebes anf Ornnd d

Thierverbreitiung", hebbcn opgenomeu.

Oaar ziet men dat in het Celebesbekken zich kruisen :

l
e

. De door S. Muller, reeds in 1846 getrokken grei

lijn (3)

') Vgl.
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2 e
. De beroemde door S. R. Wallace (5, 8 on 17)voorhet

eerst in 1859 aan^i'i'i'Vt u Lrn i slijn, en

3 e
. De lijn zooals die door de Sarasins in 1900 op grond

van hunne onderzoekingen werd vastgesteld (20).

Philippijnenbrug der Saraslns. Op grond hunner zobgeogra-

fische onderzoekingen meenen de Sarasins te mogen besluiten

tot eene landverbinding tusschen Noord-Celebes en de

Philippijnen tot in betrekkelijk jong geologischen tijd

(plioceen), welke verbinding ook door Prof. Weber aange-

nomon wordt, nadat de loodingen het bestaan van het

Sangi-plateau van Kaap Tinaka tot de Minahassa hadden

aangetoond.

Men mag dus thans het vroeger bestaan dier landverbinding

tusschen Noord-Cdebes en de Philippijnen als zelcer aaitncmen.

(De Philippijnenbrug der Sarasins).

Anders staat het met de Soeloe-eilanden. Weber (21, p.

48) mecnt, dat men eene waarschijnlijke verbinding tusschen

Borneo en Celebes over de Soeloe-eilanden, Mindanao en het

Sangi-plateau niet miskennen moet, zoodra men op grond

van dierkundige onderzoekingen wil uitmaken of Celebes en

Borneo ooit verbonden zijn geweest, ter plaatse waar thans

Straat Makassa*' in engeren ziu gelegen is.

Deze geleerde neemt dus de mogelijkheid eener verbinding

tusschen Borneo en Celebes, over Mindanao in jong-geologi-

schen tijd aan. Ofschoon het bodemrelief deze verbinding

aannemelijk maakt, verwerpen de Sarasins (20, p 124) zeer

beslist het vroeger bestaan dier verbinding:

„l)iese Karte 45 beweist somit unwiderleglich, das keine

„Laudbrucke in jiingerer, geologischer Vergangenheit Celebes

,,und Borneo verbunden hat; ".

Op eene andere plaats in het belangrijke werk van deze

onderzoekers is hunne uitspraak niet zoo beslist. Op p. 49

toch vinden wij het volgende:

„Wir werden somit anznnehmen haben, dass Palawan

„lange Zeit ausschliesslich mit Borneo, die Sulu-Tnseln lange



— 153 -

„Zeit ausschliesslich mit Mindanao in Xusammenhang gewesen

„sind, dass aber dieses Verhaltniss sich gelegentlich fiir

Jairzere Perioden umkehrte, oder auch dass die beiden

„Briicken zeitweilig ohne Unterbrechung Borneo und die

„ Philippinen verban d en
.

"

Dus toch eene landverbinding van Borneo en Mindanao

(Philippijnen) en bijgevolg met Celebes; maar de nadruk

moet bier gelegd worden op het feit, dat volgcns de Sarasins

deze verbinding slechts periodiek en roor Icorten tijd bestaan heef t.

Het onderzoek van de Celebes-zee leidt tot de volgende

conclusion

:

l
e

. Het bekken der Celebes-zee is een diep bekken, met

steile wanden, waarin de diepten over nagenoeg de

geheele uitgestrektheid van het bekken varieeren tusschen

3000 M. en 5111 M.

2 e
. Tot in de diepste lagen staat hot bekken in open

verbinding met Straat Makassar in engeren zin

3 e
. Onderzeescbe ruggen scheiden het bekken van de

Soeloe-zee on van den Pacifischen Oceaan, waardoor de

koudere lagen dier zeeen geen verbinding kunnen hebben

met de Celebes-zee.

4e
. Als onmiddellijk gevolg daarvan wordt in de Celebes-zee

de laagste temperatuur van 3.7° C. reeds bereikt op

een diepte van 1300 M.

5 e
. Op gezag van de jongstc onderzoekingen van \\ kbkb

en de Sarasins mag men als vasrstaand aannemen, eene

in jongeren geologischen tijd bestaan hebbende laudver-

binding tusschen de Phillippijnen en Xoord-Celel.es.

loopende van de Minahassa naar Kaap Tinaka (zuidpunt

Mindanao) over het onderzeesche Sangi-plateau. (De

Philippijnenbrug der Sarasins).

««. Prof. Weber is geneigd evenzeer eene derirelijke land-

verbinding aan te nemen tusschen de Philippijnen en

Borneo loopende over het onderzeescbe plateau dai

thans de Soeloe-eilanden draagt De Sarasins meenei;,

dat deze verbindiuir slerhls periodiek en in ieder -eval



sleclits gedurende korten t.ijd bestaan lieeft, zoodat zij

zonder invloed gebleven is op dc uitwisseling van dier-

soorten tusschen Celebes en Borneo (en onigekeerd) via

Mindanao.

De Moluklcen Passage. De imam Kolukken Passage werd

door de Siboga-expeditie gekozen voor de wijde straat

tusschen Celebes en Halmahera, omdat daarlangs de ver-

biiiding plaats heeft tusschen den Pacifisclien Occaan en de

nicer /uidwaaits gelegen binuenste bekkens dor Molukken-zce,

zooals die op de Hollandsche en Engelsche kaarten worden

aangeduid.

Terecht meende men den naain van Moluksche-zec in dien

zin niet te moetcn overnemen, nadat gebleken was, dat de

Golf van Tolo en ook die van Bone als voortzettingen van

net Banda-bekken tc beschouwen zijn. Beide golven zijn in

waarheid dus onderdeelen der Banda-zee.

Bovendien zou de naam Moluksche-zee, zoo men die al

zou willen toepassen, geireven moeten worden aan de uvhcele

uitgestrektheid tusschen Celebes en Nieuw-Guinea.

Deze naam wordt dus niet overgenomen, op grond van

de onderzoekingen der Siboga-expeditie. (Hydrographic

Results, p. 69>

Hiermede zijn wij irckomen in bet gebied ten Oosten van

Pacifischeu Ocoaan de aitkomsten der Siboga-expeditie vooral

voor Celebes van groote beteekenis zijn geweest.

Stand van onzr, ociuuioffraphischo lennis bij den uanvang

der Sibofja-r.rpeditie. Wbbbb geeft in de eerste Monographic,

vvelke het gevolg was van den arbeid dier expeditie, ecn



Noorden, naar de Ceram-zee toe, volkomen afgesloten zijn

voor grooter dicpten dan 500 M. m.a.w. de waterlagen der

Banda-zee, dieper gelegeu dan 500 M., zouden geen commu-
nicatie hebben met den Pacifischen Oceaan.

Dezelfde voorstelling vindt men terug op de kaart der

zeediepten in onzen Archipel, uitgegeven door Schuiling (12).

Beide kaarten geven voor Straat Manipa, tusscben Boeroe en

Cerani, geen grooter diepten dan 500 M., terwijl zij bovondirn

tusschen Boeroe en de Soela-eilanden (Soela Besi) ecu

onderzeesch plateau aannemen, dat niet dieper dan 200 M.

onder den zeespiegel gelegen is.

Deze voorstelling van zaken is in tegenspraak met die,

welke op een der oudste kaarten Tan Krummel voorkomt (9).

Krummel geeft daarop voor Straat Manipa reeds een diepte

van 500 vaam = 900 M., terwijl bovendien de Banda-zee

communiceert met de Ceram-zee door de passage tasselum

Soela Besi en Boeroe, waarvoor hij dicpten aangceft van

3660 M. Ook staat volgens Krummel de Ceram-zee in open

rerbinding met de Molukken passage door de Straat

tusscben Groot-Obi en Lifamatola, waarvoor een diepte

van 1830 M. is aangcgeven. Hieruit zou volgen, dat de

Banda-zee, waarin de laagste temperatunr reeds op 1600 M.

bereikt wordt, langs de Ceram-zee, door laatstgenoemde

Straat en de Molukken passage, in verbinding staat met den

Pacifischen Oceaan, voor de waterlagen tot mini 1600 M. diepte.

Deze meening wordt naar hot schijnt ook gedeeld door

„ Archipel Asiatique" (10).

Wij zullen zien, dat deze opvattingde juiste was. Zij is dan

ook volkomen bevestigd doorde uitkomsten der Siboga-expeditie.

De loodinyen van het Duitschr zeilschip „Knrl" turn-hoi

Boeton en de SurJu-rilmnhu . IV voren dient erhter nog gcwezcn

te worden oj) eene onjniste voorstelling dor zeedieptenin de

Golf van Tolo, welke, totdatde resultaten der Siboga-expeditie

bekend waren, voorkwam op de Hollandsche Zeekaarten.



Men vindt daarop tusschen Roeton en de Socla-eilanden

een reeks loodingen aangcgeven met een tnsschenraimte

van 20 zeemijlen, welke geen grooter diepte dan 55 tot

120 vaam aangeven, tervvijl de aard van den bodem bepaald

wordt met de aanduiding: „steenen en zand."

Daar moest du« en groot onderzi e-ch plateau hestaan tusschen

Celehe< en de Soela-eilanrfen, miss/him irrl ndi nitst ,el;kcnd

Deze serie loodingen waren ontleend aan de opgaven van

net Duitschc zeilschip „Karl" ').

Zoo was de stand van onze kermis omtrent het bodem-

relief en de gemeenschap der verschillende bekkens in dit

gebied, bij den aanvaiiL: der Siboira-expeditie.

Straat Manipa tussclien Boeroe e)i Ceram. De expeditie

wendde zich allereerst naar Straat Manipa. tusschen Boeroe

en Ceram en vond daar een smallen onderzeeschen rug,

waarop de eilanden Manipa en Kelang gelegen zijn. Van

West naar Oost loodde men op dezen rug diepten van 1067,

940 en 1195 M De rug is zeer smal en gelegen in het

Xoordelijk dcel van Straat Manipa. Hij strekt zich dus niet

uit, zooals men vroeger meende, over de geheele Straat

Manipa; ook is de diepte op dien rug grooter dan 500 M.,

maar vast staat thans:

dot zich in Straat Manila een owh-rzet --Hie hamere herindt.

welke de Banda- en Ceuun zeeen in hare diepere lagen >cheidt.

Vet binding Banda-zee met den I'ao^chen Oceaan. Heeds was

door de Siboga-expeditie aangetoond, dat de Banda-zee naar

') De gegevens zijn gepubliceerd in de „Annalen der Hydrography
nd maritimen Meteorologie, XIII, 1885. Prof. Niermeyer vestigde

r de aandacht op in het T. K. N. A. G ., 2 Serie III, 1886 p. 487.

De bovenbedoelde dieptecijfers komen nog voor op de „Overzichts-

aart van den Oost-Indischen Archipel" in zes bladcn. Top. Dienst 1908"



had met den Indischen Oceaan; volgens bovenstaande was
zij naac I>i:k(wi.\(s on Sciimi.iN<; evenzoor goseheidcn van den
Paoilisrhon Oceaan, terwijl Kiummkl on Vivien de St. Martin

Om deze questie op te lossen begaf de Siboga-oxpeditie

zich van Straat Manipa naar Sanana, gelegen op Soela Besi.

Westelijk ded der (\<rnm-z<e. Zij verrichtte negen loodingen

in dit Westelijk deel van de Ceram-zee, welke het bodem-

relief, waarvau tot nu toe weinig bekend was, aantoonen.

I llydro^nipbic KVsulls. Chart I). Daaina word in do riobtin^

van Sanana gestoomd en op Station 190, ten Oosten van

Sanana een diepte geconstateerd van 4082 M., de grootste,

tot dat oogenblik bekende, diepte in de Ceram-zee. De
temperatuur van het water op die diepte bedroeg 3,2° (.'.,

welke overeenkomt mot de laairsto temporatiiur in do Banda-

zoe, welke op 1600 M. bereikt wordt. Hieruit viel reeds af

te leiden, dat de Ceram-zee naar de zijde van den Pacifischen

Oceaan gesloten moest ziju voor grootere diepten dan 1600 M

Oemeenschap der Ceram-zee met den Pacifischen Oreaan.

De Ceram-zee heeft langs twee wegen gemeenschap met

dien Oceaan. In de eerste plaats langs de Halmahera-zee

en de Djilolo- passage. Voor de laatstgenoemde Straat was

roods aangetoond, dat zij geen grooter diepte heeft dan 1000 M.

Do tweede verbinding komt tot, stand door de Straat

tusschen de Soela-eilanden (Lifamatola) en Groot-Obi en de

Molukken-passage.

Zooals to vorwachten was, in verband' met de gevonden

temperatuur dor kouderc lagen in de Ceram-zee, bleek in

eerstgonoemde Straat tusschen de Soela-eilanden en Groot-Obj

een ondeizeesche rug te bestaan, welke echfcercomniiinieatie

toelaat tot op diepten van mini 1600 M. Men loodde als.

grootste diepte op dozen rug 1724 If.

De Ceram-zee staat dus langs dozen weg in open ver-

binding met de Molukken-passage, welke laatste tocgankelijk

is voor de diepste lagon van den Pacifischen Oceaan.



Verbinding Banda- m ("eram-zee Thans restte nog net

onderzoek van tic verbinding der Ceram on Banda-zec'

wolko volgens Bekghatjs en Schuilino gescheidcn zouden

zijn door een onderzeeschen rug op 200 If. onder den

zeespiegel gelegen.

Do Siboga-expeditie constateerde echter tusschen de

Noordkust van Boeroe en de Soela-eilanden de enornie

diepte van 4113 M.

Boeroe en de Soela-eilanden zijn dus door een zeer diepe

zee aeacheiden, ivaarlangs de Ceram- en Banda- zee in opm

rrrhnnVnig zijn.

Men zette nu naar het Westen de loodingen voort om de

bovengenoemde zeediepten, voorkomende op de Hollandsche

Zeekaarten en ontleond aan de opgaven van het Duitscbe

zoilschip „Karl", te controleeren.

Men vond zelfs geen schijn van de aangegeven ondiepten.

Daar waar men slechts diepten verwachtte van 15 a 120 vaara,

gebruikte men niet de langste kabel; de kortere kabel word

geheel uitgevierd tot 4892 M. en toen was de bodem nog

niet bereikt.

De voorzetting van het diepe Banda-bekken in de Golf ran

Tola. Het diepe bekken der Banda-zoe strekt zich hier dan

ook ver naar het Westen uit, tot dicht onder de kusteu

der Toekang Bcsi-cilamloii. van Boeton, van Wowoni en van

Manoei.

Later bleek, door aanvullende loodingen van den Hydro-

graphischen dionst in NVdorlandsch- Indie, dat ook naar het

Xoorden toe, tot dicht onder de Zuidkust der Sot-la cilanden,

dat diepe bekken zich nitstrekt en daar zolfs diepten bereikt

van r>098 M. l

)



De. Boeton-tlepressie. Tor plaatse waar men v

een onderzeeschen rug te nioeten aannemen, ti

en de Soela-eUanden, ligt een diepe dep

wij vcrder mot den naain van Boeton-de|

aanduiden.

De haul ran Tnmori. Met eon grootc bocht, de baai van

Tomori, dringt de <Lirolf van Tolo of lievor do Banda-zee hot

lieliaain van Celebes binnen en vormt zoodoende met de

Tomini-bocht het Noord-Oostelijk schiereiland dat doer St mat

Peling gescheiden wordt van den Banggaai-archipel en de

Soela-eilanden.

De metingen van H.M. Bali van 1904—1906 en van H.M.

Borneo van 1907—1908, hebben deze vaarwaters nauw keurig

bekend gemaakt. De resultaten zijn vastgelegdin dezeekaarten

309, 310, 313 en 140.

Straat Peling. Uit deze kaarten blijkt, dat de doizond

meterlijn nog dieper naar het Xoorden tusschen Celebes en

den Bang-gaai-Archipel voortdringt dan op ..Chart I" dor

Siboga-expoditie is aangegevon. Straat Poling „is een goul

„van groote golijkmatiiro diepte met steile wandcn en vlakken

„bodem". (25, p. 617).

Molukken-passage aangekomen.

Naar het Zuiden toe wordt deze passage begrensd door

hot onderzeesch plateau, dat tie Banggaai-Arehipel en de

Soela-eilanden draagt, tusschen welker afzondcrlijke eilanden

nergens grooter diepten dan 200 M. bestaan. teruijl Straat

Peling's grootste diepte tot 920 M. roikt.



De Golf van Tomini. De kop van het Noord-Oostelijk

schiereiland van Celebes „Boca-Lemo" rijst eveneens zeer

steil nit de diepte der Molukken-passage omhoog. Dicht

langs de Oostkust loopt de duizend Meter dieptelijn, welke

zich dan in W.N.W. richting langs de Togian eilanden

en den vulkaan Oena2 voortzet. Om dezen vnlkaan buigt

zij kort om naar het Zniden, om tegenover Tandjong-Api

weder naar het Oosten toe een diepe zak te vormen, welke

eindigt tegen de Westkust van Boea Lemo. De ingang van

dien zak ligt tusschen Tandjong-Api en de Zuid-Westpunt

<ler Togian-eilanden.

Dicht onder do kustcn van de Tomini-bocht vervolgt nu de

duizend Meter dieptelijn haron weg, terwijl in het Xoorden reeds

bij Gorontalo de 2000 M. dieptelijn de kust zeer dicht nadert.

De Tomini-ilepremtie. Daar ligt in de Golf van Tomini een diepe

tobbevormige depressie, welke diepten aanwijst van 3755 M.

De verstrekkende gevolgtrekkingen, welke nit deze nienvve

onderzoekingen gebleken zijn kunnen als volgt worden

weergegeven

:

l e
. De Oostkust van Celebes rijst zeer steil uit de diepten

der omringende zeeen en golven op.

2 e
. De Molukken-passage en de Golf van Tomini zijn tot

in de diepste lagen in open verbinding met den Pacifl-

schen Oceaan.

3 e
. Het onderzeesch plateau, waarop de Banggaai-, de Soela-

eilanden en Groot Obi gelegen zijn, vorfoont tusschen

beide laatstgenoemde groepen een passage met een

diepte van ruim 1700 M. waardoor dus de Coram-zee

voor de waterlagen van 1600 M. diepte in open gemeen-
schap is met de Molukken passage

4 C Tusschen de Soela eilanden en Boeroe bevindt zich een

wijde passage, welker diepte zelfs reikt tot ± 5 K.M.

De Banda-zee is dus in open gemeenschap met de Ceram-
zee en daardoor voor de lagen van 1600 M. diepte met
den I'acifischeu Oceaan.
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5 e
. De Golf van Tolo is niet anders dan het meest Weste-

lijke deel van de Banda-zee en vertoont tusschen Boeton

en de Soela-eilanden eenc depressie met diepten van

boven de 5000 M.

Deze resultaten zijn vooral voor Celebes merkwaardig en

vorstrekkend met het oog op de conclusion, welke door de

Sarasins in him meergenoemd werk (Celebes III) gebouwd
zijn op de uitkomsten der door hen ingestelde zoiigeographi-

sche onderzoekingen.

Wij zagen tevoren reeds, dat deze ouderzoekers in betrek-

kelijk jong geologischen tijd (plioceen) eene landverbiuding

aannemen tusschen Java en Zuid-Celebes en tusschen de

Philippijnen (Mindanao) en Noord-Colebes.

De dubbele Molukkenbrug der Sararins. 2

eerden zij op grond van de resultaten van hun onderzoek

eveneens een landverbiuding tusschen Oost-Celebes en de

Molukken, welke nog tijdens het plioceen bestond en

uitgaande van de Oostkust van het land, ter plaatse van de

huidige Tomini-bocht, welke toen nog niet gevormd was,

over de Banggaai,- de Soela-eilanden, Groot-Obi en Halmahera.

Celebes in verbinding bracht met de Xoordelijke, Molukken,

Xieuw-Guinea en Australia Bij de Soela-eilanden splitste deze

brug zich in een Zuidelijken tak, welke over Soela-Besi,

Boeroe en Ceram, Celebes verbond met de Banda-, Goram-

en Watoebela-eilanden. (20, p. 139 e.v. fig. 2).

Wkbbb vestigt vooral de aandacht op deonwaarschijulijk-

heid van de laatste landverbiuding in verband met de

geconstateerde zeediepten tusschen Soela-Besi en Boeroe,

welke meer dan 4 K.M. diep is (vgl. 4e
). (21, p. 87), zoomede

in verband met de enorme diepten van de zee tusschen de

Bauda-groep ter eene, Coram, Goram en de Watoebela-groep

ter andere zijde (grootste diepte 5684 M.).

Toch wareu de resultaten door de Siboga-expeditie ver-

kregen aan de Sarasins bekend door Weijer's opstel in

LXXVI
1,k

-
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Petermanns Mittheilungen (19). Zij handhaven echter hunne

landverbinding

:

„Die einstmalige Existenz dieser Briicke haben wir in

„den vorgehenden Capiteln geniigend besprochen, so dass

„wir sie trotz scheinbaren oceanographischcn Schwierigkeitcn,

„namlich einen heute tiefen Meere zwischen Sola und Buru,

„glauben als gesichert aniiehmcn zu diirfen."

Dit zal niemand verbazeii, die kennis neemt van het

standpunt, dat de Sarasins innemen, ten aanzien van bet

hierboven aangeroerde vraagstuk over den onderdom van

zeeen en zeestraton in verband met hun diepte.

Ondanks de ondiepte van de Java zee. namen zij aan,

dat Borneo en Java nooit door die zee in directe landver-

binding hebben gestaan. Zij wijzen er op, dat volgens

Kaijseii ») de Adriatische-zee, waarschijnlijk eerst in het

dilivium ontstaan is, zoodat een derg. tectonische inzinking

vrij snel in haar werk kan gaan.

Op deze en nog andere gronden meenen zij gerechtigd

te zijn om aan de zodgeographische uitkomsten van hnn

onderzoek een hoogere waarde te moeten toekennen dan aan

oceanographiscbe gegevens, wanneer deze beide categories

niet met elkander in overeenstemming waren (20, p. 131).

Zij handhaven dns hunne zienswijze ten aanzien van den

in pliocecnen tijd bostaan hebbende dubbelen Molukkcn biuir,

waardoor de uitwissoling van Soenda-Philippijnen-Olebes-

soorten naar de Molukken en Xieuw-t iuinea en onigekeerd

mogelrjk werd.

Prof. Wkhek stelr daartegenover, dat men dan volgens

de Sakasixs zou moeten aannenien, dat na het plioceen zich

diepten gevormd hebben van mini 4 K.M. daar waar vroeger

land bestond.

Eene beweging, welke dergelijke inzinkingen tengevolge

heeft, zooals het geval zou moeten zijn tusschen Socla Besi

en Boeroe, kan onmogelijk locaal gebleven zijn. Bovendien

') Em. Kaijser. Lehrbuch der allgemeinen Qeologie II, p. 337.
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is juist dit Westelijk deel der Ceram-zee het diepste gebleken

;

naar het Oosten toe neemt (le diepte af, zoodat men logisch

zou moeten aannemen, dat de gelteele Oeram-zee post-plioceen

ontstaan is (21, p. 87).

Het kan niet op onzen weg liggen dit vraagstuk verder

na to gaan, maar wij achten hot niettemin nuttig er op te

wijzen, dat voor dit Oostelijk deel van den Archipel o.a.

door Dr. R. D. M. Verbeek werd aangetoond, dat de diepe

depressie, welke ten Oosten van Saleijer geconstateerd werd,

eene verschuiving is, die niet ouder kan zijn dan jong-tertiair

(2-4, p. 35). Bovendien is door de onderzoekingen van Prof.

-Molexokaaff c.a. op Timor, gebleken, dat enorme locale

bodembewegingen van relatief recenten datum in het Oostelijk

deel van onzen Archipel geen zeldzaamheid zijn.

Xaar onze meening wordt echter de door de Sarasins

aangenomen landverbinding over Soela-Besie en Boeroe

het krachtigst gesteund door het volgende door Verbeek

geconstateerde feit:

„De Banda-zee zelf ontstond door eene groote ellipsvormige

..instorring, waarvoor reeds de vorm van de Zuidoostkust

„eilanden aan de Oostzijde der zee spreken. Die distorting

„betrof ook het Zuidelijk deel van West-Ceram (Hoea-

..moeal); bij de latere opheffing van dit gedeelte kwamen

..jong-tertiaire of kwartaire koraal-kalken, rustciido op jonir-

i onder zee in

[dus bestaande

eterdieptelijn,

in het W., de

-eilanden: Boot.
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Ditzelfde onderzeesche plateau draagt de Toekang Besi-

eilanden, ofschoon in de zoogenaamde „Boeton passage",

tusschen Boeton en Toekang Besi-eilanden, grooter diepten

dan 1000 M. (n.l. 1857 M.) bestaan.

Om deze onderzeesche grens van net Z.O. schier-eiland

beweegt zich, zeer dicht onder de kustlijn der eilanden,

de duizend meter dieptelijn van Manoei in nagenoeng

Zuidelijke richting langs Wowoni naar de Oostkust van

Boeton. Bij de Zuid-Oostpunt van dit eiland ligt zelfs

vlak onder den wal, in net Zuidelijk deel der Boeton

passage eene ellipsvormige, kleine depressie met diepten

van 3325 M.

Steil, zeer steil rijst dus ook hier het lichaam van Celebes

uit het diepe Banda-bekken op.

Zoo is het ook met de wanden van hot plateau der

Toekang-Besi-eilanden.

De duizend-meter-dieptelijn ligt dicht onder de kusten

der eilanden, waardoor de schepen bij deze eilanden zeer

moeilijk een ankerplaats vinden.

Straks, bij de beschrijving van den bovengrondschen vorm

van dit deel van Celebes, zal blijken, hoe, zoowel bij de

Toekang Besi-eilanden, als bij Boeton, Moena en Kabaena,

de horizontale terrasvormingen van het oorspronkelijke rif,

thans boven den zeespiegel geheven, reeds van verre

herkenbaar zijn. Deze terrasvormingen zijn typisch voor de

door diepe zeeen omringde eilanden.

De Golf van Bone. Om Kabaena heen buigt zich nu

de duizend meter dieptelijn nageuoeg recht Noordwaarts,

dringt dicht onder de Westkust van het Z.O. schiereiiand,

hot lichaam van Celebes binnen, en keert, aldus de Golf

van Bone vormend, langs den Oostelijkon rand van het

onderzeesch plateau, gelegen langs de Oostkust van het Zuid-

Westelijke schiereiiand, dicht onder de Oostkust van Saleijer

door, terug naar den Oostrand van het plateau, dat de

Tijger-eilanden, Kalao en Kalao Toa draagt.
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Overal volgt hier op Heine afstanden, tie iivee dnizrnd »,<

dfl'teliJH, het beloop ran de daizend meter ilirjitr/ijn ; steif

,

dtis het Ikhtitua van Celebes, de Oostkimt van tialeijer n,

/•latraarand der Tijger-rihnuUn, ait tie dieptcn. ran d

Wrstelijhr drpcadana: nut het diepe Ilanda-bekken op.

De Siboga-expeditie loerdo het hodemrelief ten Oust

van Saleijer kennen, door een drietal daar verrirhte loodhig<

op een afstand van tien a twaalf niijleu van de kust, we]

van Zuid naar Noord een diepte opleverden van l<>27, 31

en 1196 M.

Tusschen deze laatste looding en de Noordpunt van Saleij

was reeds een diepte bekend van 2275 M.

In zijn Molukken verslag (24, p. 34) zegt Dr. L\ D.

\ kki;i:kk naar aanleiding van deze loodingen liet volgend

„De Jigging dor zandsteenlagen (aan de Oostknst v

„Saleijer) doet zien, dat zij aan den Oostkant afgebrok

r zijn, en dat dus aan de Oostzijde van Saleijer cent' renrt

„ping Uf/t, die volgens de daar door de Siboga in 18'

„verrichte loodingen, in vertikalen zin zeer belanmijk nm

„zijn. Diepten van 1200, 1600 en zelfs 3310 M. (20 KJ
„van de kust) werden hier gevonden; irij stami hier aan I

„begin der diepe Banda-zee."

Op grond van den aard van den hier voorkomewlen /an

steen besluit Verbeek, dat deze verwerping niet ouder ki

zijn dan jong-tertiair (plioeeen ?).

Ook hier eonsrafeert men dus een groote locale in/ink in

in denzelfden tijd. waarin de Sakasins zich voorstellen, d;

der Banda-zee (24, p. 34).

„Dc groote en zeer uiteenloopendc diepten der lianda-ze

,-zijn waarschiJQlijk veroorzaakt door talrijke instortingen i

„zeer verschillende perioden."

Op het nauwe verband tusschen deze groote teetoniseh

bewegingen in het Oostelijk deel van onzen Archipel — welki
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zich tot bij de Oostkust van Celebes en zclfs tot in de Golf

van Bone voortzettcn — en den bouw van het boven den

zeespiegel gelegen deel van Celebes, komeu wij later

uitvoerig terug.

Hier zij nu reeds aangeteekend, dat volgens Wichmann
de Bone Golf een „Grabensenke" zoudc zijn. Tegelijk met

het ontstaan dezer inzinking, moet dan ook de Oostkust

van Saleijer afgebroken zijn, hetgeen valt af te leiden uit

het in elkanders verlengde ligirrn dor Oostkust van het

Zuid-Westelijke schiereilanden en de Oostkust van Saleijer

(16, p. 282).

Evenals het onderzeesche plateau, dat de voortzetting

vormt van het Z.O. schiereiland, zich over de Boeton-

eilanden met een boog naar het Z.O. wendt en eindigt

in het plateau der Toekani: lit •>; -i-ilanden, evenzoo zet het

Z.W. schiereilanden zich voort over Saleijer om daarna

naar het Z.O. om te buigen en te eindigen in het plateau

der Tijger-eilanden met Kalao Toa als eindpunt.

Tusschen deze beide plateaux, het Z.O. en Z.W. schier-

eilanden dringt dan de Banda-zee als Golf van Bone diep

in het lichaam van Celebes.

Alleen het Xoordelijk deel van deze Golf, naar het Zuiden

ongeveer begrensd door de parallel van 3°10' Z. Br. is

ondiep en ligt voor het grootste deel binnen de 200 M.

dieptclijn.

De Floresbrug der Sarasins. Reeds werd crop gewezen,

dat door de loodingen der Siboga-expeditie ten Zuiden van

de Tijger-eilanden, tusschen het plateau, dat deze eilanden

draagt en de Noordkust van Flores, de vorbinding tusschen

de Flores-zee en het Banda bekken, gezocht en gevonden is.

Tusschen den Zuidelijken plateaurand en het Angelicarif

werd 2560 M., tusschen laatstgenoemd rif en hot eilandje

Soekoer 2570 M. gelood.

Flores- en Banda-zee staan hierdoor, ook voor de diepste

lagen, met elkander in open verbinding.
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Niettemin reconstrueeren de Sarasins hier hunne vierde

landverbinding in joog-geologischen tijd, welke zij absolmit

noodzakelijk achten ter verklaring van de door hen verkregen

zoogeographische nitkomsten (20, 34—98—110 en vooral

ook 138).

Dcze brug hangt aan den voet van het Z.W. sehiereiland

samen met den bovongenoemden Javabrug. Beide bruggen

beirrenzeu. met de Znidelijke Kleine Soenda-eilandcn, de

bekkens der Bali- en Flores-zee.

J)e verbinding met Flores kwam echter oerst in plioceenrn

tijd tot stand (20, p. 134, fig. 2), toen de Lombok straat

reeds ontstaan was.

Ook na de afscheiding van Soembawa en FJores onderling.

bleef Celebes nog verbonden met FJores.

De inzinking tusschen Kalao Toa en Flores plaatsen de

van den pleistocenen tijd, 20 p. 129 en 137, fig. 4).

Het bekken der Flores-zee dringt Noordwaarts in tusschen

de plateauranden van de I'ostiljon-eilanden in bet Westell

en van de Tijger-eilanden en Saleijer in het Oosten. tot dieht

onder de Zuidkust van Celebes, de duizendineter dieptelijn

raakt hier juist de parallel van 6° Z. Br. tenvijl de 2on M.

dieptelijn langs het Znidelijke schiereiland tot 5°52' reikt.

Door de eerste insnoering van Straat Makassar in engeren

ziu, bij de Z.W. punt van Celebes, staat dit bekken voor de

waterlagen gelegen boven 600 M. diepte in verbinding met

het Zuidelijke bekken dier Straat.

Bovenstaande beschrijving van de het eiland Celebes

omringende zeeen, baaien en straten kan als volgt worden

samengevat

:

le
. Het Westelijk deel van den Oost-Indischen Archipel blijkt

eene voortzetting te zijn van het Aziatische continent.

De Oostrand van bet onderzeesch plateau waarop Sumatra.

Java en Borneo gelegen zijn reikt tot Straat Makassar



Eene opheffing van dit plateau van slechts 45 M., zou

deze eilanden in onondcrhrokim landvorbinding brengen

met het Aziatische continent en onderling (24, p. 797).

Ougeveer hetzelfde vinden wij bij het Australische

continent, daar zou eene opheffing van slechts 50 M.

voldoende zijn oui Australie met Nieuw-Guinea en de

Aroe-eilanden te verbinden (24, p. 798).

Tusschen deze beide machtigc contiuenten ligt dan het

Oostelijke deel van onzen Archipel, waarin wij eene

aaneonscliakeling vinden van zeer diepe bekkeus: de

Bali- en Flores-zee, de Banda-zee de Oeraui-zee, de

tfolnkken-passage de Celebes-zee en Straat Makassar.

welke van de beide Oceanen gescheiden zijn door onder-

zeesche ruggen, welke tot 1600 M. of minder diepte

onder den zeespiegel gelegen zijn, met nitzondering van

de Molukken-passage, welke in open verbindiug is met

den Pacifischen Oceaan.

Behalve Straat Makassar in engeren zin en de Flores-

zee, waartusscheu geen open verbinding voor de diepe

lagen bestaat, kunnen deze bekkens onderliug open

comniuniceeren.

Door de afsluitiug dezer bekkeus voor de koudere lagen

der beide Oceanen wordt de laagste temperatuur in deze

bekkens reeds op 1H00 M. bereikt (in de Celebes-zee

reeds op 1300 M.) en schommelt tusschen 2,9° en 3,7° C.

Uit deze diepe bekkens rijzen de plateaux, welke de

verschillende eilanden en eilandengrocpen dragon, met

zeer steile wanden op, zoodat het vooral bij de kleinere

eilanden moeilijk zoo niet onmogelijk wordt om te

ankeren.

De groote en zeer uiteenloopende diepten der Banda-zee

(golven van Tolo en Bone) zijn waarschijnlijk veroorzaakt

door talrijke instortingen in zeer verschillende perio-

den, waarvan het ontsraan der Saleijer-deprossie. door

Vkkhkek bepaald, in jong-tertiairen tijd geplaatst wordt

(22 p. 35).



De eigenaardige vonn van Celebes wordt vooral belang-

wekkend door do diepte der dil eiland oiiigevende zeeen,

baaien en straten, waaruir de onderzeesche voet van

net eiland zeer steil oprijst. He venneende ondiepte

tusschen het Zuidelijke en Noordelijke bekken van Straat

Makassar in engeren zin, in de insnoering bij Kaap
Ongkoua bestaat niet. Deze geheele straat vertoontdus

diepten van meer dan 2000 M. met zeer steile wanden.

De venneende overeenkomst tusschen de vorming van

Borneo en Celebes bestaat niet. Wei is er overeenkomst

met die van laatstgenoeind eiland en Halmahera. l

)

\
r

an het Zuid-Westelijk schiereiland gaan twee onder-

zeesche plateaux uit, welke ter eene zijde, de Postiljon-,

Paternoster, Kangean- en Madoera-groepen dragon, (de

Javabrug der Sarasins), ter andere zijde zijn daaroj)

thans de Saleijer- en Tijuor-uToopen gelegen (de Flores-

brug der Sarasins).

Ook het Zuid-Oostelijk schiereiland zet zich onderzeesch

in een plateau voort, waarop zich thans de Boetou-,

Moena, Kabaena- en Toekang Besieilanden verheffeu.

Van den kop van den Xourd-< >osreli.ikeii arm van Celebes

strekt zich naar beide zijden een onderzeesch plateau

uit. Xaar het Noord-VVesten draagt dit plateau in de

'rominibocht de Togian-eilanden, naar het Oosten, de

Banggaai en de Soela-eilanden (de Molukkenbrug der

op welken rug

(De Philippijne

Voor de zeediepten welke dit eiland om«even mot it n wij vu-

n naar de beide kaarten der Siboga-expeditie (Hydrographic

ts, Chart I en II).



Deze rug is van dien der Talaud-eilanden gosrheiden

door een diepe depressie, met dieptcn tot 3302 M.

Ook de ondcrzeesehe voeten van deze plateaux bezitten

zeer steile hellingen, welke nageuoeg alle afvallen naar

dicpten grooter dan 2000 M.

10e
. Op nog geen 20 K.M. van de Oostkust van Saleijer ligt

eeno depressie met diepten tot 3110 M. (De Saleijft-

depressie). Bij de Z.O. punt van Boeton ligt dicht onder

den wal een kleine depressie met dieptcn tot 3325 M.

Ten Oosten van Wowoni en Manoei strekt zich tot dicht

onder de kusten der Soela- en Toekang Besi-eilanden

cene depressie uit met diepten boven de 5000 M.

De Boeton-depressie).

In de golf van Tornini ligt ten Oosten van Gorontalo

vlak onder de Zuidkust van net Xoordelijke scbiereiland

cene depressie met diepten tot 3750 M. (De Tomini-

In de derde insnoering van Straat Makassar ligt vlak

onder den Celebes wal, tegenover Kaap Mangkaliliat

(Borneo) eene depressie mot diepten tot 3211 M.,

waardoor Straat Makassar in open verbindini; is met

het diepe bekken der Celebes-zee.

Tjitjoeroey, »; October 191 (i.

L van VtlUREN.



REFRACTIE bij zonshoogten voor azimuth-

bepaling nabij den aequator.

ngen op hemellichamcn aan een stcrrewaeht

moet het bedrag der refractie met de grootstmogelijke nauw-

keurigheid worden bepaald. E. vox Oppolzer stclt daarvoor

als desideratum, dat do fout in de refractieeonstante niet

grooter zij dan 0",01, de barometeraflezing tol op 0,13 m.M.

en de temperatuur van de lucht tot op 0°,05 Celsius nauwkeurig

worde afgelezen.

Ten behoeve van de orirnteerinij ran rrrlhorksmethuien en

roor de controle op de in*nijdhu/ run driehoekxpunten ran

derde en lagere orde zal men nit den aard der zaak met een

veel geringeren graad van nauwkeuriiilieid kimnen volstaan.

vooral bij zonsivaarnemhujen nabij den evenaar, omdat alsdan

de foutvoortplanting een gunstige is.

Met behulp van de differentiaalformules van de spheriseht

trigonometric, toegepast op den parallaetisehen driehoek

(zie o.a. het Lehrbuch van Dr. E. Ham.mkk), vindt men namelijk:

dA __ tg• 1) tgh
rin \ het azimuth vmdezon is

dh
~~

sin. A
~"

tg A '

w&ann '

Dit differentiaalquotient verkrijgt voor Xederlandseh-Imlie

zijn uiterste waarde bij b (geographische breedte) = — 10°

en bij een zonsdeclinatie = + 23°30' en wel

:

bij een zonshoogte h = 10° is die waarde = 0,28

Staat men in het azimuth ten gevolge van

keurigheid der refractie bij voorbeeld een fout

dan mag das die refractie zelf Mi een zonshooj



groot zal zijn als de fout in den vcrtikalen hock (in bedoeld

zonshoogtcu voor aziiiiulhliepalini! ongrsehikt moeteii worden

geacht.

De geniiddelde refractie bij 10° Celsius en 760 m.M. kwikdruk

bedraagt voor 10°, 20°, 30°, 40°, respeetievelijk 320", 159",

101" en 69", zoodat met een onnauwkeurigheid in hot, azimuth

ad 1" een onzuiverheid in de refractie van 1,1%, 1,5% 1,6%
en 1,4% mag worden toegestaan.

Bij een zonshoogte van 22°30', welkc als een geniiddelde

kan golden (dus gemiddeld om half acht voormiddags en

half vijf nainiddags) mair men dus piocentsgowijze dc grootsto

tout in de refractie toestaan.

Men gaf reeds ait audere ovenvegingen van practischen

aard de voorkeur aan waarnemingen op genoemde uren van

den dag, maar ook van wege de refractie zal men liefst

zoo min mogelijk van die uren afwijken.

Is R de refractie voor een liehtstraal, die onder een vcrti-

kalen hoek h hot oog van den waarnemer bereikt, berekend

voor een gemiddelden luchtdruk 1 en een geniiddelde

temporatuur van de lucht t, dan zal de refractie K' bij een

anderen luchtdruk L en ecu audere temporatuur T uitgedrukt

worden door de formule

:

DaariD is tc stellen: c = ^ 1
, -p.

llieruit blijkt, dat voor gewone landmeetkundige doel-

einden de luchtdruk L en de temporatuur T niet nauwkeurig

bepaald behoeven te worden en de vraag dringt vanzelf

uaar voren, of daarvoor beuaderde waarden kunnen worden

aangenomen, zoodat het medenemen van barometer en

thermometer onnoodig zoude worden.

Zooals hieronder zal worden aangetoond, is dit inderdaad

mogelijk, mits de hoogte boveti zee van het standpunt van

waarneming ten naaste bij bekend zij.
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Wij maken daarbij gebruik van:

1°. dc uitkomsten der ^Observations made at secondary

stations in Netherlands East-India", waarvan hot derde

deel (1913) onlangs is verschenen.

2°. de ontwikkeling van de refractieformule in „Baillaud,

Cours d'Astronomic, seconde partic";

3°. de tabellen, voorkomende in de „Connaissance des Temps"

voor de waarden van R, e en m, hiervoren bedoeld
; en

4°. de tafels voor barouietrisrh hoogtemoton, voorkomende

in de „Funfstellige vollstandige logarithmische and

trigonometrische Tafeln" van Dr. F. G. Gauss.

Op de elf barometerstations, _•> Ir-i n tusschen 1°30' noorder-

en 10°10' zuiderbreedte, tusschen 100°22' en 128°10' ooster-

lengte van Greenwich en tusschen 3 en 3023 meter boven

zee, bleken de dagelijksche en maandelijksche schommelingen

in den luchtdruk zeer gering te zijn. Vergelijkt men de

maxima en de minima met het voor het uur van don dag en

het voor het geheele jaar verkregen gemiddelde, dan blijkt,

dat voor elke plaats een gemiddelde barometerstand mag
worden aangenomen voor den geheelen duur der zonswaar-

nemingen met een maximum te vreezen fout van 0,5%.

De coefficient m en daarmede de refractieR' worden daardoor

hoogstens ook 0,5% foutief. Bij 10°, 20°, 30°, 40° zonshoogte

is die maximum fout gelijk aan 1",6, 0",8, 0",5 en 0",3 en de

daardoor veroorzaakte fout in het azimuth hoogstens gelijk

aan 0",4, wat voor de in hoofde dezes bedoelde werkzaam-

heden mag worden verwaarloosd.

Ook voor de temperatuur op het tijdstip van een waar-

neming is een gemiddelde te vinden voor elk der station-,

waar een thermograaf is opgesteld of waar directe aflezingen

van den thermometer hebben plaats gehad, doch de schom-

melingen blijken belangrijk grooter te zijn. Toch kan men

de gevolgtrekking maken, dat in hoofdzaak nabij den evenaar

de temperatuur verband houdt met de hoogte boven zee en

met het uur van den dag, beter misschien met de zonshoogte.
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De jaargetijden hebben daar een geringeren invloed op de

U'lnponituur dan op plaatsen met grootere geographiscfaiB

breedte.

Zoo bedroeg te Ambon, 4 meter boven zee, de gemiddelde

temperatuur om half acht 's morgens 25° Celsius, om half

vijf 's middags 27°. Hot absolute maximum viel op 21 Februari

1913 om 3 uur namiddags en bedroeg 34°,0. Opgemerkt

wordt, dat in geen tier anderc maanden van het jaar

een hoogere aflezing dan 32°,8 is verkregen, steeds om

12 of 2 uur.

Uit de gemiddelde temperaturen van de lucht ten half

acht v/m. te Ambon, Batavia, Balikpapan, Manggar, Menado

en Padang, alle zeer nabij de zee gelegen, word een ge-

middelde gevondon van 24",!' met ecu nii<Ulolhar^ tout van 0°,6.

De grootste waarde is die van Manggar 25°,9 en de kleinste

die van Menado — 24°,2.

Voor half vijf n/m. bedraagt het algemeen jaargemiddelde

van dezelfde stations 27°,8 met een mi. eveneens 0°,6.

Uit de gemiddelden van 16 andere secundaire stations,

op hoogten van ongeveer 100 tot 3000 meter, werd een

graphische voorstelliug gemaakt met de gemiddelde tempe-

ratuur in de /.-as en de zeehoogte in de {/-as De 1(5 ochtend-

waarden vielen met 24°,9 nagenoeg in een rechte lijn;

hetzclfde was mutatis mutandis met de namiddagwaarden

het geval.

Door berckening werd daarna gevonden als meest waar-

aarde voor de luchttemperatuur buiten deschaduw,

och den thermomeU >r l)oschermd tegen directe en terug-

ekaatste bestraling van de zon

:

t om half acht 24°,9 — 0,00587 X H ,„ . , v

t om half vijf = 27 o,8 _ ;0()597

*
H (H in meters).

Deze formules op d e hoogten van de 16 stations toegepast,

?erd bevonden, dat rle middelbare waarde van het verschil

usschen waargenomen en berekendc temperatuur o°,9 Celsius

an worden gesteld. Alle verschillen blijven beneden 1°,6

let uitzoudering van de voormiddagtemperatuur van Kalisat,
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waar dat verschil — 3° is. Hit is blijkbaar een gevolg van

de bizondere Jigging- van dit station op bet Xoordelijk deel

van bet Idjen-plateau.

Met die formules is de verlangde temperatuur (voor de

bekend op de aangegeven tijdstippen van den dag, overeen-

komende met de gemiddelde zonshoogte ad 22*30*.

De gemiddelde tomperatiiurstoenamo per iiur bij doze

zonshoogte is mede uit de
,

,

Observations" at-rleid. Daarvoor

is gevonden:

1°. uit ticn stations nabij de zee gemiddeld om 7 u30m v/in.

-f-l°,27 en om 4»30m n/m. — 0°,56 Celsius temperatuur-

verandering per uur;

2°. uit zeven stations op 80 tot 1022 meter hoogte -fl°,34

en — 0°,83; en

3°. uit zeven stations hoog 1100 tor 3023 meter, gemiddeld

Hieruit makcn wij op, dat wij volstaan kunnen, uit alle

waarden het algemeen gemiddelde te nemcn, hetwelk blijkt

te zijn 1°,2 'a voormiddags en — 0°,6 's namiddags per uur.

I><* afuijkingeu van doze gemiddelden, tot 0°,9 's moreens

en 0°,5 's middairs bedrairende, kunnen weder voor oils doel

worden verwaarloosd.

Het uur vau den dag (plaatselijke middelbare tijd) kan

voor den gordel tusschen 10° noorder- en 10° zuiderbreedte

vorvangen worden door de zonshoogte, waardoor een versebil

4s trjdsininuton bij 4i>" zonshoogte ontstaan kan. Ten gevolire

te makeu.

Xog worde opgemerkt, dat de temperatuur blijkbaar ver-

band boudt met de zonshoogte en niet met de aanwi.jzin-

van eenig uunverk, zoodat laatstgenoemde four eer te boon

reden ook buiteu beschoowing.
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Nu wij de gemiddelde temperatuur uit de hoogte boven

zeo en uit de zonshoogte ('s morgens en 's middags) kunnen

berckenen, zouden wij op soortgelijhe ivijze den luchtdruk

behooren af te leiden. In de „Observations" komen echter

te weinig gegevens van den luchtdruk op hoogergelegen

plaatsen in Ned.-Indie voor.

Daarom kiezen wij een anderen weg.

Voor eenige barometerstanden, namelijk 730, 700, 650,

620, 590, 560, 530 m.M. kwikdruk, bij een gemiddelde, uit

de „Observations" ruw geschatte, relatieve vochtigheid = 0,750,

op gemiddeld 5° geographische breedte en met de uit de

„ru\ve hoogten" berekende temperatuur v/m. en n/m. werd

de hoogte boven zee berekend (barometrische hoogtemeting-

formule van Jordan). De gemiddelde luchtdruk en tempe-

ratuur op meter hoogte, zoowel ten 7 u30m v/m. als ten

4u30m n/m., zijn uit de waarnemingen op vele stations

bekend.

In een graphische voorstelling met den barometerstand

als x en de hoogte in meters als y werden twee flauw gebogen

krommen verkregen, eene voor 7 u30m v/m. en de andere

voor 4u30m n/m.

Die beide krommen toonen slechts geringe verschillen aan.

Het verschil in luchtdruk op die twee tijdstippen bedraagt

(gemiddeld) op meter hoogte 2 m.M., op 1735 meter

(Tosari) en 3023 meter (Pangerango) minder dan 1 millimeter,

hetgeen met de waarnemingen op die stations overeenstemt.

Wij kunnen dus gemiddeld voor een zonshoogte van 22°30' de

gemiddelde barometerstand van de graphiek atlezen en ver-

krijgen voor Tosari en Pangerango (de eenige hooggelegen

stations): rond 622 en 534 m.M., terwijl de barograaf voor

het gemiddelde 622,9 en 534,5 heeft gegeven. Deze ver-

rassend goede overeenstemming is ons een voldoend bewijs.

dat de waarden der factoren, die wij voor de barometrische

hoogteberekening hebben gebezigd, slechts weinig fout

kunuen zijn.

Op de gemiddelde kroinme wordt verder voor den gemid-



delden luchtdruk tijdens de door ons bodoelde zonswa

nemingen afgelezen

:

Vatten wij ook voor de temperatuur de waarden voor

ochtend en middag te zamen, dan is gemiddeld:

T voor 22°30' = 26°,35 — 0,00592 X H
en brengen wij voor 1° verscbil in zonshoogte 0°,06 Celsius

temperatuursverschil in rekening, zoo hebben wij ten slotte

:

T voor een zonshoogte h= 26°,35 —0,00592 X H + 0,06

(h — 22°30') waarbij H in meters.

Voor eenige waarden van H en h geven wij hierouder de

gemiddelde luchttemperatuur in Celsiusgraden.

+ 250 500 750 1000 1250 1500 2000 25i 10 3000 meter = H.

25<>,6 24o,2 22o,7 21".

2

19 ,7 IS" 1 16o
(
7 13o,8 10",S 70,8 Celsius

25o,9 24o
;5 2P,5 20-.0 18<>,5 17o,0 lio.l

26o,2 24o,8 230,3 210,8 20o,3 180,8 17o,3 14o,4 llo,4 8°,4

25o,5 25o,l 230,6 22o,l 20O.6 190,1 170.6 140,7 lloj 8°,7

26o,8 25o,4 23".

9

22o,4 19o,4 17o,9 15<\0 I2o,0 9",0 ,

27o,l 25o,7 24o,2 22o,7 2lo,2 19o,7 18o,2 15o,3 120.3 9o,3

27o,4 26o,0 24o,5 23o,0 21o,5 20o,0 180,5 15o,6 120.6 9o,6 „

fergelijkt men deze tafelwaarden met de in de Obser-

vations" opgegeven maxima e
• de daarbij

opgegeven tijdstippen vallen binnen de zonshoogteu van

10° tot 40°, dan ziet men, dat de daarmede verkregen uiterste

verschillen hebben bedragen op de stations Ambon, Balikpapan,

Bandoeng, Bangelan, Batavia, Manggar, Padang,Pangerango,

Patjet, Pontianak, Sorokko, Tandjoengpandan, Tjibodas,

respeetievelijk: -t-6°,3; +6^,2; +7°,6; +7°,0 en — 7°,8

;

+ 50,8; —4°,2; —5°,0; 4-5°,5 en —4°,7 ;
+6°,9; 4-4°,9;

+5°,7 Celsius.

Daarmee is proefondervindelijk aangetoond, dat de grootste

fout, die wij maken, door de temperatuur (zonder thermo-

meter) met deze tafel te bepalen, gelijk is aan rond acht

LXXVI
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graden Celsius. Vooral de waarnemingen van Bangelan, die

over acht jaren loopen, zijn voor deze conclusie van groote

waarde.

Xu is e= (l + -^-) : (1 + -g^-), zoodat een font van

8° in de waarde van T de berekening van e hoogstens met

—— of nog geen 3% ouzeker maakt en dus ook de refractie

hoogstens een fout van 3°/ kan verkrijgen.

Voegt men hierbij de grootste fout ingevolge verschil van

den gemiddelden luchtdruk ad 0,5°/ (zie hiervoren), dan

verkrijgen wij als maximum te vreezen fout in de refractie

bij 10°, 20°, 30° en 40° zonshoogte: 10", 5", 3",2 en 2",2,

welke in het allerongunstigste geval (geogr. brcedte — 10°

en zonsdeclinatie = -f 23°30') op het azimuth geen grooter

fout dan van respectievelijk 2",8, 2",0, 2\0 en 2",2 kan

veroorzaken.

Voor werkzaamheden, waarbij een maximum fout van rond

2", 5 in het azimuth is toegestaan boven de hoekmeetfout,

zal men derhalve nimmer een thermometer of barometer

behoeven te voegen bij de uitrustiug van den opnemer en

zal men voor de refractie gel ken van een

tabel met dubbelen ingang, namelijk voor de ruwe hoogte

boven zee en voor den hellingshoek. (Zie de bijlage, waarbij

gemakshalve het bedrag van dehorizontaal-parallax = 8",87 X
cos. h in rekening is gebracht).

Bij het gebruik van middelsoort universaalinstrumenten

zal men reeds een thermometer, good beschut tegen directe

en teruggekaatste bestraling der zon, (doch niet onder ge-

boomte, in het algemeen niet in de schaduw opgesteld)

aflezen. Een barometer is slechts voor de allernauwkeurigste

refractie-bepalingen in Xed.-Indie noodig. Moeten de azimuth-

bepalingen zulk een hoogen graad van nauwkeurighrid

hebben, dan maakt men echter geen gebruik van de zon,

doch van de vaste sterren, zoodanig, dat de invloed van de

refractie zoo goed mogelijk wordt geelimineerd.
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Ook al heeft men thermometer (en barometer) afgelezen,

dan zal men toch van bijgaande tafel een nuttig gebruik

kunnen maken.

Wijken de aflezingen slechts weinig af van de gemiddelden

voor lucbtdruk en temperatuur, die aan de tafel ten grondslag

liggen, dan kan men, ook in verband met de waarde van

—£-, beslissen, of de tafelwaarden direct kunnen worden

gebruikt.

Blijkt een grootere nauwkeurigheid noodig te zijn, dan

kan men met de afwijking in temperatuur (on luchtdruk)

gemakkelijk rekening houden.

Is bijvoorb-eld op 1000 meter boven zee en bij 20° zons-

hoogte afgelezen: 674 ui.M. op d n barometer (na correctie)

en 28°,3 Celsius op den thermometer in stede van 677 en

20°,3, zooals hiervort-n als gemiddelden gevonden, dan heeft

men de tafelwaarde 2'08" te vermenigvuldigen met:

677
A K T 273 '

K ^ 273 ; *

Met een rekenlineaal vindt men daaruit 2'04".

Als mi 'ii voor een stel waarn mingen de waarde ^

(1A

bij L'-emidd^Ide zonshoogtr b 'eft beivkend, hetgeen voldoende

nauwki'iirig met ecu lvkenlineaal kan gebeuren, dan kan

men daarmede tevens beoord^elen, tot hoever de interpolatie

moet gaan. Is die waarde bijvoorbeeld = 0,096, dan kan

men — voor een azhunthbrrekenhu/ in secunden — in de

zonshoogte (en dus ook in de correctie daarvan) gerust 5"

verwaarloozen, unarmed bij d • interpolatie rekening gehouden

worden kan.

Hiermede hoop ik voldoende te hebben aangetoond, dat

van bijgaande tafel een nuttig gebruik kan worden gemaakt,

niet alleon wanneer net de gemiddelden voor luchtdruk en

t mperatuur genorgen genomen kan worden, maar ook als

th rmometer en barometer worden afgelezen.



Ten slotte zij het mij vergund, een woord van lof uit te

spreken over den belangrijken arbeid, door het Koninklijk

Maguetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia op

vele plaatsen van onzen archipel ondernomen, waardoor het

mogelijk werd, eene voor ons doel deugdelijke voorstelling

te verkrijgen van de voor de refractie nabij den evenaar

van belang zijnde hoofdfactoren.

L. P. L. van der TAS.



CORRECTIETAFEL voor zonshoogten ten gevolge van REFRACT1E
HORIZONTAALPARALLAX, samengesteld voor azimuthbepaling

nabij den aequator (tot 10° breedte).

r^Ze.

AfU r refracti paraUaX oP een no

Zonsnoogte.
t0 M +250 M. +750 M. + 1000 M. .;,,„,, +1500 M. +2000 M +2500M +3000 M

10 - 4 53 4 46 4 40 4 33

. 1

4 27 4 20 4 14 4 02 3 49 3 38 Id i
20 4 44 4 37 4 31 4 24 4 18 4 12 4 00 3 54 3 42 3 31 20

4 35 4 29 4 22 4 16 4 10 4 04 3 58 3 47 3 35 3 26 40

4 27 4 20 4 08 4 02 3 57 3 51 3 39

4 19 4 07 4 01 3 55 3 50 3 44 3 22 3 12 20

40 4 05 4 00 3 54 3 48 3 43 3 38 3 27 3 16 307 40

12 _ 4 05 3 59 3 47 3 42 3 37 3 32 3 21 3 11 3 02 12

30 3 55 3 49 3 43 3 38 3 33 3 28 3 23 3 13 3 03 2 54 30

13 _ 3 45 3 40 3 34 3 29 3 24 3 20 3 15 3 05 2 55 2 47 13 -
30 3 37 3 31 3 26 3 21 3 16 3 12 3 07 2 58 2 49 2 41 30

3 29 3 23 3 14 3 09 3 05 3 00 2 51 2 42 14

30 3 21 3 16 3 11 3 07 3 02 2 58 2 54 2 45 2 37 2 29 3d

15 _ 3 14 3 09 3 04 3 00 2 56 2 52 2 47 2 39 2 31 2 24 15 -
3 07 3 03 2 58 2 54 2 50 2 46 2 42 2 34 2 26 2 19 30

16 — 3 01 2 56 2 52 2 48 2 44 2 40 2 36 2 28 2 20 2 14 16 -
30 2 55 2 51 2 47 j> 43 2 39 2 35 2 31 2 24 2 16 2 10 30

17 — 2 50 2 45 2 41 2 34 2 30 2 26 2 19 2 12 205 17

2 39 2 35 2 31 2 24 2 17 2 10 2 04 1 57

2 3(1 2 26 2 23 2 19 2 16 2 13 2 09 1 56 1 51 19
20 — 2 21 2 18 2 15 2 11 2 08 2 05 2 02 1 56 1 50 2.1

21 _ 2 11 2 07 2 01 1 55 1 49 1 44 21
22 -_ 2 03 1 58 1 52 1 44 1 33 22

2 (11 1 58 ?55 1 52 1 49 1 43 1 38 133 -

1 52 1 49 1 46 1 44 1 38 1 34 1 29 1 24 24

25 _
1 49 1 46 1 41 1 39 1 36 1 29 1 24 1 20 25

28 I
1 44 1 39 1 36 1 34 1 32 1 29 1 20 1 16 20

1 37 1 35 1 30 1 17 1 13

1 35 1 28 1 26 1 24 1 22 1 17 1 13

32 I 1 27 T~25 1 23 1 21 1 19 1 17 1 15 1 11 1 07 TW 30 -
1 20 1 18 1 12 1 09 1 02 58 32

1 12 1 10 1 08 1 07 1 05 1 03 1 00 57 54 34

36 __
1 08 1 07 1 05 1 03 58 55 52 36

38 _
1 03 1 00 57 55 54 51 48 46

-^—-ZL 57 55 54 53 51 50 47 45 42 w -

h0M + ,50M +500 M. +750 M. H 1000 M. W50M. +1500 M. +2000 M. ~-:500M. +3000 M.



NOTULEN

VEKGADERINGKN

KONINKLIJKE NATIJURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi
gednrende 1916.

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Alphen de Veek, Grijns, Woudstra, Zeeman, Witkamp,

BOEREMA, ElJKEN, NlJLAND, BrOUWER Oil VAN IiUMMEL

(Secretaris), de gewone leden: de Meijier, van Oye,

Ottolander en Mabs.

Notulen en Jaarverslag. De notulen van de vorige algemeene

vergadering worden gelezen en goedgekenrd. De voorzitter

leest net jaarverslag voor, dat als gewoonlijk in druk zal

verschijnen. De bibliothecaris doet hierna eenige nitgebreide

mededeeliugen over de bibliotheek, welke eveneens in een

verslag zullen worden opgenomcn, dat ook in hot tijdschrift

zal verschijnen.

Tijdschrift De toestand van het tijdschrift geeft aanleiding

tot eenige algemeene besprekingen, over de wenschelijkheid

van meerdere medewerking en als gevolg daarvan de vraag



van net al of niet honoreeren van artikelen, het aantal

overdrukken onz. Aangezien men het er vrijwel over eensis,

dat er wat gedaan dient te worden, tot opbeffiug van het

tijdschrift doch dat men in deze vergaderiug niet veel zal

kunneu bereiken in deze richting besluit met tot instelling

van een commissie om deze zaak grondig na te gaan en te

bestudeeren. In de Februari-vergadering zal het Dag. Bestuur

hieromtrent nadere mededeelingen doen.

Verificatie. De verificatieconunissie kon haar werkzaam-

heden wegeus treurige familieomstandigheden van een der

leden niet in pleno uitvoeren.

Het lid Witkamf heeft echter het geldelijk beheer nagegaan

en den toestand van de kas met de bescheiden in overeen-

stemming gevondeu, hij adviseert dus den penuingmeester

voor zijn beheer dank te zeggen en hem te dechargeeren.

Nadat de voorzitter het lid Otto-lander, als zeker wel

een der oudste leden van de vereeniging en beslist bet

oudste ter vergaderiug, een welkom had toegeroepen wordt

na rondvraag de algemeene vergadering gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
10 Januari 1916.

Aanwezig. Dezelfde heeren als in de algemeene ver-

gadering.

Notulen. De notulen van de voiige vergaderiug worden

gelezen en goedgekeurd.

Inning coniributie. Daarna deelt de voorzitter mede, dat de

penningmeester op administratievegrondengaaruede inning der

contributes gewijzigd zag. Na eenige besprekiugen, waarbij de

heer Grijns de wijze uiteenzet, waarop hij die van de Vereeni-

ging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen

int, en de heer van Lualmel er op gewezen heeft. dat

de inning door middel van een administratie-bureau nog al
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kostbaar is, verklaart do heer Grijns zich bereid den

penuingmeester nog nader in te lichten om het hem

gemakkelijk te maken een dergelijke regeling voor de

Kon. Nat. Vereeniging in te voeren.

Voorstel Ottolander. Alvorens het woord te geven aan

de leden, die eene mededeeling willen doen, brengt de

voorzitter in rondvraag of een der leden nog iets voor het

huishoudelijk gedeelte van de vergadering heeft. Hierna

vraagt de heer Ottolander het woord meer tot het doen

van een mededeeling dan om met een bepaald voorstel voor

den dag te komen. Hij deelt nn mede, dat hem verzocht

is het initiatief te nemen tot het oprichten van eene ver-

eeniging, die ten doel heeft hen, die wetenschappelijke

excursies willen doen, nader tot elkaar te brengen en het

mogelijk te maken, dat door onderlinge samenwerking deze

excursies meer kans van slagen hebben en betere resultaten

kunnen opleveren. Z.i. ligt dit werk nu echter op den weg
van de Kon. Nat. Ver. en hij vindt het dus niet gewenscht

aan hot verzoek te voldoen, doch zou gaarne zien, dat het

bestuur der K. N. V. dit werk ter hand nam.

Deze inlichting gaf aauleiding tot een debat, waai bij de voor-

zitter blijk gaf te meenen, dat het niet op den weg van de

vereeniging lag iets dergelijks te entameeren ; de secretaris

echter van meening was, dat alles wat het natuurkundig

onderzoek in deze kolonien kon bevorderen tot de werkzaam-

heden van de vereeniging behoorde. Beiden vonden onder de

leden medestanders, terwijl het scheeu dat 't niet altijd even

goed was bcgrepen wat de eigenlijke bedoeling was. Met het

oog op het late uur en de nog te houden mededeelingen,

werd besloten er later nog op terug te komen.

Hierna las de heer van Lummel een ingezonden stuk uit

de maileditie van de Nieuwe Rotterdammer Courant voor van

den luitenaut ter zee 2° kl. Plxke, die wees op de weinige

betrouwbaarheid van sommige mededeelingen van Dr. Elbert

omtrent zijn laatste Kleine Soenda-eil. expeditie.
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Mededeeling Eijken. Hierna kreeg de heer Dr. P. A. A
Eijken het wo'ord tot het bouden eener mededeeling over

„Den invloed van den bodein op de reiniging van h

afvoerwater".

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

BedanM als lid. Bedankt als lid heeft:

Dr. A. H. J. Belzer, Amsterdam.

Nieuwe leden. Aangenomen wordt als nieuw lid de beer:

8. de Heer, Weltevreden,

terwijl volgens mededeeling van den voorzitter de beer

A. J. Dijkstra, weer lid en bestuurslid geworden is.

Tijdschrijt. Als nu wordt een discussie geopend over het

tijdschrift van de vereeniging en de inogelijke middelen,

tot vermeerdering van kopie en verkrijging van meer oor-

spronkelijk werk. Hoewel in principe besloten wordt tot

beuoeining van eerie commissie om deze zaak onder de oogen

te zien, is deze in haar geheel nog niet bijeen en zal ieder

individaeel zijn gedacbten er over laten gaan. De mogelijkheid

van 't uitgeven van monografien, een der middelen die ter

tafel gebracht werden, vond nog al een gunstig onthaal.

Mededeeling van Bemmelen. Hierna houdt de heer van

Bemmelen een mededeeling over de verandering van de

omwentelings-snelheden op verschillende breedten van de zon

met de contractie.



Bestuursvergadering op Maandag
13 Maart 1916.

Aanwezig de Hoeren: van Bemmelen (voorzitter), Grijns,

VAN HOTTEMA, WOUDSTRA, BrOUWER, VAN LlTH, SuNTER, BrAAK,

van Lummel (secretaris) en de gewone leden: Mars en de Meijier.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Brief van den Heer H. Witkamp, met

de mededeeling, dat hij wegens overplaatsing naar Pankalan

Brandan niet meer aau de zittingen kan deelnemen.

Idjen-Plateau. Als nil komt in bespreking een plan voor-

gesteld door de Heeren Ottolander, v. Lummel en Brouwer

oiu het Idjen-plateau wetenschappelijk te onderzoeken en

de uitkomsten van dit onderzoek vast te leggen in een

monografie over het Idjen-plateau, in den vorm van de

herlcving van de acta van de Kon. Xat. Vereeniging. Nadat

de voorzitter het plan, waartoe zijne medewerking reeds

door genoemde heeren was verkregen, hceft uiteengezet,

lichten de heeren Brounver en v. Lummel eveneens van

hun standpunt het plan toe. Allereerst wordt nu de

wenschelijkheid en de mogelijkheid van dit plan ter sprake

gebracht. Hoewel men van de laatste nog niet overtuigd

is, zijn de meeste aainvezigen van meening, dat — zoo het

mogelijk blijkt — het plan wel in de lijn van de Natuurkundige

Vereeniging ligt. Nadat eehter een brief is voorgelezen

van den heer Ottolander aan den heer van Lummel,

waarin deze met het oog op de fiuantieele kwestie schrijft:

„De vereeniging zou m.i. behalve een subsidie van de

regeering bijdragen aan particuliere personen kunnen vragen.

Mocht uw bestuur besluiten dit niet te doen, dan zal ik

gaarne op mij nemen de noodige gelden in te zamelen zonder

mij te verbiuden het benoodigde geld geheel bijeen te

brengen", wordt besloten met het oog op deze toezegging
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een commissie te benoemen, die het plan nader zal nagaan

en zich met den heer Ottolander in verbinding zal stellen.

De heer Sunier merkt nog op, dat de werkzaamheid

van de vereeniging zich nog zou kunnen uitstrekkcn

over vele eilandjes, waarvan nog niet veel of zoo goed als

niets bekead is, terwijl kleine expedities daar naar toe slechts

weinig zullen kosten en goede resultaten zulleu kunnen
opleveren. Er wordt besloten dat de te benoemen commissie

ook dit plan onder de oogen zal zien.

Kjpeditie-Commissie. De voorzitter benoemt nu als leden

der bovenbedoelde commissie: de heeren v. Bemmelen,
Brouwer, van Lith en van Lummel. Aan den heer

Ottolander zal ook een plaats in de commissie worden

aangebodeu.

Mededeeling Braak. Alsnu geeft de voorzitter het woord

aan den heer Braak tot het houden eeuer mededeeling over:

,,'t Onweer in den Archipel". Doze met veel aandacht

aangehoorde mededeeling geeft daarenboven nog aanleiding tot

een zoo langdurig debat, dat een mededeeling van den beer

Mars tot de volgende vergaderiug moot worden verschoven.

Met het oog hierop sluit de voorzitter de vergaderiug.

Bestuursvergadering op Maandag
10 April 1916.

Aanwezig de Heeren: van Bk.mmki.kn i voorzitter). Ghijn

Braak en van Lummel (Secretaris) en de gewone ledeu

de Meijier en Mars.

Notulen. De notulen van de vorige vergaderiug worde
gelezen en goedgekeurd.

IngeJiompit stakb-

over de geldmiddel

ter hand gesteld.



Nieuw lid. Als nieuw lid heeft zich opgegeven de Heer:

A. de Waart, leeraar aan de School tot opl. van Inl.

Artsen, die ills zoodanig benoemd wordt.

Idjen-Plateau. Daar er stagnatie gekomen is in deldjen-

plateauplannen vooral wat betreft de geldelijke regeling wordt

besloten deze zaak naar de Expeditie-commissie te retour-

neeren.

Bibliotheek. De bibliothecaris brengt nieuwe bibliotheek-

plannen ter sprake, die echter daar ze niet op de convocatie-

biljetten vermeld zijn op de volgende vergadering zullen

worden behandeld, na eerst op het biljet vermeld te zijn.

Mededeeling Mars. Hierna geeft de voorzitter het woord

aan den Heer Mars tot het houden van eene mededeeling

over den invloed van den bliksem op het scheepskompas.

Bestuursvergadering op Vrijdag

16 Juni 1916.

Aanwezig de Heeren : Grijns (voorzitter), Woudstra,

Janssen van Raay, Braak, Weehuizen en van Lummel

(secretaris).

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er eeu

schrijveu ontvangen is van Prof. Dr. H. G. Jonker, die in

verbaud met era vi-oe^er gesprek met den voorzitter toezegging

doet tot het houden van eeu lezing.

Daar echter nog niet bekend is of dit een algemeene dan

wel een lezing in de tiestuursvergadering zal zijn, zal hier

nog nader op worden teruggekomeu.

Sehrijven van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen, naar aanleiding van een aanvraag tot

ruiling van edita door de South African Association for the



Advancement of Science. Daar het Genootschap geen werken

op natuurwetenschappelijk gebied verzamelt, draagt het de

aanvraag* over aan de Kou. Xat. Vereenisring. Bosloten wordt

zich met de Association in verbinding te stellen.

University of California. De bibliothecaris wordt gemachtigd

aan de University of California te Berkeley te zenden wat er

nog van oude deelen aanwezig is, met genoegen wordt de

uitbreiding der ruiledita geconstateerd.

Aanschaffing nieuwe tijdschriften. Besloten wordt niet aan

te schaffen het „Tijdschrift voor Ongevallen-Geneeskunde"

daar dit hoogst waarschijnlijk wel in de Militaire Genees-

kundige Bibliotheek zal komeu.

Wel zal worden aangeschaft het „Tijdschrift voor verze-

korings-wiskunde" en het „Nieu\ve Tijdschrift voor Wiskunde"

beide ora na te gaan of een voortdurende aanschaffing

gewenscht blijkt.

Nieuwe leden. Als lid worden aangenomen de heeren:

P. van deb Goot, Proefstation Salatiga.

D. Drost c. i., Weltevreden.

Centrale Bibliotheek. Als nu verkrijgt de bibliothecaris

het woord om nogmaals terug te komen op zijn voorstel tot

betuiging van adhaesie en toezegging van daadwerkelijken

steun bij de stichting van „een centrale bibliotheek op

natuurwetenschappelijk en technisch gebied". Hij wijst er

op, dat het doel van de stichting is:

a). Het op bepaalde voorwaarden in bruikleen verkrijgen

en in een gebouw vereenigen van werken op genoemde

gebieden, welke toebehoore.i aan het Gouvernement, weten-

schappelijke of andere vereenigingen of ook bijzondere

personen

;

b). Het uitbreiden of completeeren van de op deze wijze

ontstane centrale boekerij;



c). Het beheeren, onderhonden en uitleenen van de daartoe

behoorende werken

;

d). Het inrichten, onderhouden, uitbreiden en publiceeren

van een bibliografie van alles, wat op Indie betrekking

heeft (zoogenaamd „Documentatie bureau") en inlichtings-

buroau

;

e). Het sluiten van een ruilovereenkomst met en het

mogelijk maken van het leenen van boeken uit buitenlandsche

bibliotheken

;

f). Verder het verrichten van alles wat strekken kan tot

verbetering van het boekwezen in Ned. Indie.

De Kon. Nat. Vereeniging bezit door de veranderde tijds-

omstandigheden niet meer de middelen tot het verrichten van

bovengenoemd work en zal dus geheel aan haar roeping voldoen

door met alle kracht bovengenoemd plan te steunen, waartoe

zij zich trouwens, zij het dan ook in eenigszins anderen vorm

vroeger bereid verklaard heeft. Spreker zet hierna nog nader

uiteen hoe hij zich die medewerking gedacht heeft, wat

hoofdzakelijk overeenkomt met de nota vroeger door den

voorzitter en den secretaris opgesteld. Dr. Grijns sluit

zich hierbij aan en zet nog nader uiteen, waarom het werk

onder de tegenwoordige omstandigheden boven de krachten

van de vereeniging gaat. Dr. Woudstra steunt eveneens

op utiliteits-gronden het plan. Met algemeene stemmen wordt

nu aangenomen dat de Kon Nat. Vereeniging haar adhaesie

aan het plan betuigt en gaarne, zoodra de Bibliotheek-

vereeniging gesticht zal zijn, met haar in nader overleg zal

treden tot uitwerking van de plannen.

Mededp.eling Grijns. In verband met een mededeeling van

Dr. Eijken omtrent het onderzoek naar den invloed van

den bodem op de reiuiging van het afvoerwatcr, doet

Dr. Grijns eenige mededeelingen over septictanks geplaatst

in de kampoeng Pintoe Besie. Tit de weinige bacterieen per

c.M3 in hit grondwater op 2 Meter afstand van de filter,

concludeert spreker, dat de oplossing is voor alle hooger
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gelegen gedeelten septictanks in te voeren en alleen op de

laagstgelegen deelen gebruik te maken van nitlozing in zee,

waardoor de hygienische toestand zal worden verbeterd

terwijl de kosten aanmerkelijk minder zullen zijn dan bij

algemeene rioleering.

Bestuursvergadering op Zondag
16 Juli 1916.

Aanwezig de heeren: van Bemmelen (voorzitter), van Lith,

van Alphen de Veer, Braak, Sunier en van Lummel
(secretaris).

Nohden. Notulen van de vorige vergadering worden gelezen

en onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Brieven van:

1. Prof. Dr. H. G. Jonker,

2. Dr. P. J. S. Cramer,

3. en 4. M. G. Hoekstra en Dr. H. A. Brouwer.

Uit het onder 1 genoemd schrijven blijkt, dat Prof. Jonker,

nu door verwarring in de betrokken correspond^ntie het wat

laat geworden is, noch gelegenheid noch neiging heeft om
de lezing over zijn bezoek aan Timor te houden.

Bedanken als lid. De beide heeren Cramer en Hoekstra

hebben blijkens him schrijven bedankt als lid der Vereeniging,

terwijl de beer Brouwer meldt, dat hij door vertrek naar

Nfederland voorloopig de vergaderingen van het Bestunr niet

meer zal kunnen bij won en.

Lljen-plateau. Alsnu wordt overgegaan tot de bespreking

van het plan van de Idjen-plateau-expeditie. De voorzitter

zet uiteen, dat deze bespreking de oorzaak is van een week

uitstel van de vergadering. doordat de commissie niet eerder

met haar werk gereed kon komen. De commissie heeft n.l.

de geheele zaak nog eens overzien en meent, dat de ver-

eeniging feitelijk arin haar verleden verpiicht is deze taak
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op zich te neinen. De prognose is wat hot wetenschappelijk

gedeelte betreft niet ongunstig, medewerking wordt op

allerloi gebied ondervonden, terwijl de finantieele bezwaren

ook wel niet onoverkomelijk zullen blijken.

De commissie stelt dus voor:

a). Over te gaan tot net voorbereiden van een expeditie

naar het Idjen-plateau;

b). Tot het uitgeven van monografieen over de geschie-

denis ook wat het oeconomisch gedeelte betreft, over de

hydrologie, meteorologie en klimatologie, de botanie en de

zoologie, welke monografieen later tot een deel zullen

vereeuigd worden, voorzien van een bibliografie, register,

inhoud enz.

c). De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging staat

hiervoor / 500 toe, terwijl de commissie wordt opgedragen

een circulaire samen te stellen over het geheele plan en met

medewerking van den heer Ottolander de verdere benoo-

digde gelden van belangstellenden te trachten bijeen te

breugen.

Nadat de voorzitter nog heeft opgemerkt, dat wegens het

kleine aantal bestuursleden 't misschien gewenscht was

liever een motie van gelijke strekking aan te nemen, wijst

de secretaris er op dat de zaak op het convocatiebiljet

vermeld is en de aanwezigen dus gerechtigd ziju een bindend

besluit te nemen. Alsnu wordt met algemeene stemmen het

voorstel van de commissie aangenomen.

Mededeeling van Bemmelen. Hierna houdt Dr. van Bemmelen
een mededeeling over zijn jongste bezoek aan den Kloet en den

Bronio. Zooals gewoonlijk luisteren tal van stereoscopische

plaatjes deze mededeeling op, zoodat de aanwezigen op hun

gemak en zonder gevaar de beklimming van den Kloet en

de rookuitbarstingen van den Bromo kunnen bijwonen. Wegens
het late uur moest een mededeeling van Dr. van Lummel
achterwege blijven.



Bestuursvergadering op Maandag
14 Augustus 1916.

Aanwezig de Heerei1: van Bbmmslb]«r (voorzitter), Gi

VAN GELDEK, VAX AlPP[en de Veer, BptAAK en vax Lu
(secretaris), de gewon e leden: Drost, van Oye, HOV]

ZlEGLER.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

Nieuw lid. Als lid wordt benoemd de Heer B. L. vax

Albada, dirigeerend officier van gezondheid bij de K. N.

Marine.

Ingekomen stukken. a). Een brief van den heer Galjema

Verheul uit Soerabaia, waarin genoemde heer zich beklaagt

dat hij wel contributie moet betalen doch de afdeeling

Soerabaia eigenlijk niet meer bestaat. Wanneer hij weer

geregeld tijdschriften in rondlezing ontvangt zal hij weer lid

worden. Wordt voor kennisgeving aaugenoraen.

b). Een circulaire, met bijgevoegde ontwerp-statuten, van

het voorloopig Comite tot oprichting van eene vereeuiging

tot bevordering van het Bibliotheek-wezen in Ned.-Indie,

waarin gevraagd wordt de K. N. V. bij de oprichting der

vereeniging te doen vertegenwoordigen.

Nadat de heer van Lummbl nog eens het doel van de

nieuwe vereeniging niteen gezet heeft en Dr. van Bemmelen
zijne sympathie met het streven heeft betuigd wordt met

algemeene stemmen besloten, dat de Kon. Xat. Vereeniging

zich zal laten vertegenwoordigen en haar adhaesiezalbetuigen.

Daar de voorzitter den volgenden dag moet vertrekken ver-

zoekt hij Dr. Grijns de Kon. Xat. Vereeniging te willen

vertegenwoordigen, wat laatst genoemde toezegt.

Tevens wordt besloten het gebruik van de groote zaal

voor de oprichting gratis toe te staan.

LXXVI 13k.
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Oeohgen-brjeenkomsten. Hierna leidt de voorzitter de vraag

ia of het met gewenscht is dat de geologen-bijeenkomsten

zich zullen vervormen tot een afdeeling van de Kon. Nat.

Vereeniging. In welke richting een dergelijke samenstelling

zal moeten worden gezocht is niet zoo dadelijk vast te

stellen doch er moet een middel te vinden zijn oin hiertoe

te geraken. Ook de heer Hovig betuigt zijn sympathie met

dit denkbeeld, terwijl de heer van Lummel er op wijst, dat dit

gezelschap zich zon kunnen vervormen tot eene vakafdeeling

van de Kon. Nat. Vereeniging. De vergadering betuigt adhaesie

aan het plan en er zal dus nader overleg worden gepleegd.

De heer van Lummel vestigt nu de aandacht op een paar

ovenhukjes toegezonden door het correspondeerende lid

van Dkventer. Hieruit blijkt dat deze zich nog steeds

bezig houdt met het onderzoek naar de veredeling van de

metalen, doch dat het hem gebleken is dat de hypothese van

den lekkenden isolator ter verklaring niet noodig is. Spreker

was echter niet in staat tijdig de benoodigde literatuur te

verkrijgen en zal er later nog op terugkomen.

Mededeeling van Bemmelen. Hierna doet de voorzitter

eenige mededeelingen omtrent het onderzoek van de hoogcre

luchtlagen met loodsballons in verband met het vormen van

zoogenaamde remous. Deze mededeeling geeft aanleiding

tot een zeer geanimeerd debat.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de

vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
11 September 1916.

Aanwezig de Heeren : van Bemmelen, Nijland, Braak, van

LlTH, BOEREMA, HOTTEMA, Sl'NIER, VAX CiELDER, WOUDSTRA,

Eijken en van Lummel (secretaris), de gewone leden Drost,

de Meijier en van Oye verder als gasten de dames:

Boerema, Braak, Drost en de heeren Osten, Reus, en

Kemmerling.
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Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stukken

zijn, wordt er slechts mededeeling gedaan van het vertrek van

de assistente van het Bureau Mevrouw C. Vis en de aanstelling

van Mevr. H. Kats als haar opvolgster op een traktement

van / 100. Ben nieuwe typiste is nog niet gevonden.

Bibliotheek-vereeniging. De Heer van Lummel zet uiteen

wat de richting zal ' wezen, waarin de bibliotheek ver-

eeniging hare werkzaamheden zal beginnen. In de eerste

plaats zal, nadat, de allernoodigste inaatregelen zullen zijn

afgeloopen, begonneu worden met de centralisatie op natuur-

wetenschappelijk gebied en uitbreiding van de reeds

door spreker begonnen documentatie en wetenschappelijke

inlichting.

Mededeeling van Bemmelen. Hierna neemt de voorzitter

het woord tot het doen van eeue mededeeling over zijn

in gemeenschap met Dr. Boerema, ondernomen onderzoek

van het meer van de Kawah-Idjen. Spreker beschrijft eerst

hun beklimming van den Raoeng en den aanblik van zijn

krater, daarbij de toeneming van het aantal solfataren langs

den bodemrand memoreerende. Vervolgens geeft hij een

beschrijving van de bij de loodingen van het Idjen-krater-meer

gebruikte instrumenten, een bijzonderen — door Dr. Boerema

gemaakten— bathothermograaf en een max.-min.-thermometer

en een handlier. Na beschrijving van het loodingswerk en de

emotievolle momenten daarbij laat hij de uitkomsten voor

de diepte in een isobathenkaart zien. Het vinden van de

zure bron in het diepe midden van het meerbekken wordt

nader besproken. Verschillende lichtbeelden op deze tocht

gemaakt en photo's van de firma Kurkdjan uit Soerabaia

wwden vertoond.



Bestuursvergadering op Maandag
9 October 1916.

Aanwezig de Heereu: van Bbmmelen (voorzitter), Grijns,

SlTNIER, BRAAK, WoiTDSTRA, VAN HOYTEMA en VAN LlJMMEL

(secretaris), de gewone ledeu: Drost, van Oye en Hovig.

De voorzitter brengt in herinnering de gecombineerde

vergadering van het bestuur met de geologenclub, gehouden

op 2 October. Hij deelt mede, dat beer L. van Vuuren

hier eene lezing gebouden heeft over „De onderzeesche

vorin van Celebes" Hij merkt op dat de vergadering goed

bezocht en het debat geanimeerd was, waaraan hij de opmer-

king vastknoopt, dat dergelijke vergaderingen zeker zullen

kunnen leiden tot de vereeniging van genoemde club met

de Kon. Nat. Vereeniging, vvat juist een punt van bespreking

oitmaakte op de vergadering van 14 Augustus 1916.

Ingekomen stukken. In aansluiting hierbij deelt de secretaris

mede, dat het eenige ingekomen stuk is de copie van boven-

gemelde lezing ter plaatsing aangeboden in het Natuurkundig

Tijdschrift voor Ned. -Indie, met de bedoeling door eventueele

opmerkiugen van belangstellende lezers het geheel meer op

de hoogte van den tijd te brengen. Wordt besloten bedoelde

copie aan den redacteur door te zenden ter plaatsing.

Idjen-plateaa. De secretaris deelt mede, dat hij van een reis

naar Bandoeng gebruik gemaakt heeft mondeling met den

heer Euw. Jacobson te overleggeu omtrent diens tocht naar

den Idjen. Genoemde heer hoopt in Mei of Juni 1917 op

genoemd plateau te verzamelen en maakt tevens van de

gelegenheid gebruik te wijzen op de wenschelijkheid van

een geomorphologische beschrijving van het geheel. Naar

aanleiding van deze mededeeling ontstaat er een zeer

geanimeerd gesprek voornamelijk wat betreft het chemisch

onderzoek van verschillende wateren. Dr. van Lummel
wijst er op dat behalve het onderzoek van Vacquelin,
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waarvan hi] echter nog geen Iiteratuur heeft gevonden, nog

geen bepaald ouderzoek van het water van het meer heeft

plaats gehad. Dr. van Be.mmelhn deelt mede, dat hij bij

zijn laatste bezoek met Dr. Boerema, wel water bij het

vereenigingspunt van Banjoepait en Kalisat schepte doch

ongeliikki^erwijzo de flesschen verloren gingen. Nadat de

verschillende analysen van het water van de Banjoe Pait

enz. onderling met elkaar waren vergeleken, werd besloten

Dr. Kemmerling te verzoeken verschillende monsters te zenden.

De heeren Hovig en van Lgmmel zullen dieu aaugaande

nog nadere besprekingen houdeu.

Daar het uur te ver irevorderd was kon de heer v. Lemuel

zijn toegezegde mededeeling niet meer honden.

Bestuursvergadering op Maandag
20 November 1916.

Aanwezig de heeren: van Bemmelen (voorzitter), van

Lith, Braak, Boerema, van Alphen de Veer, Woudstra,

Sunieu en van Lummel (secretaris), als gasten: de heeren

en de gewone leden, van Alijada, Hansen, Hovig en de Meijier,

verder v.ele leden van de Geologen-club.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stuhken. Daar hiorbij geen zaken van ingrijpende

aard zijn en deze stukken, voor zoover noodig reeds door den

socretaris-bibliothecaris zijn afgedaan, wordt nn overgegaan

tot de benoeming van nieuwe leden.

Nieuwe leden. Als zoodanig worden benoemd, de heeren

:

Dr. B. G. Escher. Weltevreden.

L. Houwink. „

R. de Kat.

C. D. DE Langen.

en J. H. G. Schepers. „



Mededeeling van Baren. Hierna geeft de voorzitter het

woord aan den heer J. van Baren tot het houden van zijne

mededeeling over:

Nederland en Java, geologisch vergeleken.

Spreker begint met te wijzen op zijn langdurige werk-

zaamheid op geologisch g
-ebied en wel speciaal op kwartair-

gebied in Nederland en vervolgens ook nog in aangrenzende

landen, waarbij Iangzamerhand een groot deel van Buropa werd

bezocht. Verder wijdt spreker uit over de hulpvaardigheid en

bereidwilligheid op Java ondervonden bij zijne onderzoekingen

en merkt terloops op dat het verkeer in Indie in vele

deelen geenzins behoeft achter te staan bij dat in Europa,

integendoel op vele plaatsen de vergelijking guustiger is voor

dit laatste land. Komende tot het eigeulijke deel van zijne

lezing geeft spreker een historisch overzicht, waarin hij

vooral de verdienstc van wijlen Prof, van Bemmelen voor het

grondonderzoek vooropstelt. Hij wijst er op dat het wenschelijk

zou zijn diens voorbeeld weer te volgen en zich vooral ook

wat de definities betreft zoo nauwkeurig mogelijk uit te

drukken, lets wat nu wel eens veel te wenschen overlaat.

Als voorbeeld hiervan mag wel dienen het begrip „Lateriet",

dat volgeus spreker niet duidelijk onischreven is. Spreker

komt vervolgens tot de vraag wat wel in de tropen zou

overeenkomen met de begrippen Prae-glaciaal, Glaciaal, en

Post-glaciaal en meent de hypothese te mogen opstellen,

Pluviaal en Posr-pluviaal. Ook hebben zijne onderzoekingen

hem den indrnk gcgeven dat in het Pluviaal een opheffing

van den bodem moet hebben plaats gehad, tot welke hypothese

vooral het onderzoek van de riviermondingen hem aanleiding

heeft gegeven.

Xa het beeindigen zijner mededeelingen ontspon zich

een zeer geanimeenl debat, waaraan voornamelijk de

heeren: de Jon(;h en van Es deelnamen, terwijl Dr. van

Bemmelf.n en Dr. Sunieb zich tot enkele opmerkingen

bepaalden.
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Hierna bedankt de voorzitter den spreker voor zijne

voordracht en wenscht hem toe, dat hot hem bij verdere

bestudeering van dit vraagstuk zal moire n gelukken zijne

hypothese met bewijzen te kimnen staven. Na dankbcttiiging

aan de aanwezigen voor de betoonde belangstelling sluit

spreker de vergadering.

Bestuursvergadering op IVhiandag

18 December 1916.

Aanwezig de Heeren : van Alphen de Veer, van Bemmelen,

(voorzitter), van Gelder, van Lith, van Lhimmel (Secretaris).

Sinieh en Wocdstra; de gewone leden: van Albada, van Oye

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd, na de opmerking van den secretaris,

dat hij er niet op voorbereid was, dat de lezing van den

heer van Baren zoo uitvoerig en zoo speciaal zou ziju en

dus niet de noodige aanteekeningen bad gemaakt om een

juist en volledig verslag kunnen leveren. Hij zal trachten

dit alsnog van den spreker zelf te verkrijgen. In verband

hiermee doet hij nog voorlezing van een brief van geuoemden

heer, waarin deze mededeelt dat uit de laatst ontvangen

verslagen van de Kon. Akademie te Amsterdam blijkt.

dat Prof. Molengraaff tot een overeenkomstige conclusie

gekomen is omtrent de relatieve beweging van zee en

grond van Java, zij het dan ook dat Prof. Molengraaff

van een daling van de zee, schrijver van een rijzing van

het land spreekt.

Ingekomen stukken. Alsnu komt in behandeling een brief

van den directeur van het Alg. proefstation te Medan, waarin

railing van edita wordt voorgesteld. Besloten wordt het

register — voor zoover voorradig — en het tijdschrift van

deel 60 af te zeuden.



Verificatie Commissie. Als leden van de verificatie

worden door den voorzitter aangewezen de heeren: B. L.

van Albada en Dr. H. W. Woudstra, die beiden de benoe-

ming aannemen.

Statutenivijzif/ing. De voorzitter wijst er vervolgens op,

dat het gewenscht is een statutenwijziging voor te bereiden,

daar het bestuur zich onevenredig met het ledental

uitbreidt. De betoonde belangstelling toch en soms ook andere

redenen maken het wenschelijk telkens nieuwe leden van

het bestuur te benoemen, waardoor dit in verhouding

met het ledental al te groot wordt. Er wordt besloten,

dat het dagelijksch bestuur deze zaak onder de oogen zal

zien en tevens van advies zal dienen, wat betreft het stichten

van vakafdeelingen. Ook de vraag of bestuursleden, die

nu zitting hebben, bij een eventueele wijziging zullen

aanblijven of niet zal worden nagegaan. Bij gebleken nood-

zakelijke wijzigingen zullen deze gedrukt worden en in

behandeliug komen in de vergadering van 29 Januari.

Op voorstel van Dr. van Lummel wordt in verband met

de lezing van Dr. Wotjdstba in de debatingclub besloten

een commissie te benoemen om advies uit te brengen over

't al of niet wenschelijke van de oprichting van een kleur-

stoffenindustrie in Indie.

De voorzitter wijst als leden hiervan aan de heeren:

W. H. A. van Alphen de Veer, P. Hovig en H. W.

Woudstra. De beide aanwezigen nemen de benoeming aan,

den heer HoviG zal hiervan kennis worden gegeven.

D^i/roothiff. Xadat de begrooting met een kleine wijzi-

ging is goedgekeurd wordt overgegaan tot bestuursver-

kiezing. Alio zittende leden van het bestuur worden hierbij



herbenoemd, zoodat het bestuur voor het jaar 1917 zal

bestaan uit de heeren:

Dr. W. van Bemmelen, Voorzitter.

Dr. G. Grijns, Onder voorzitter.

Dr. H. J. van Lummel, Secretaris en bibliothecaris.

W. H. A. van Alphen de Veer, Penningmeester.

J. F. van Hoytema, Directeur der gebouwen.

Dr. J. Boerema, Redacteur vanhet Ttjdschrift.

Xiets raeer aaa de orde zijnde, sluit de voorzitter de

vergadering.



BEGROOTING VOOR 1917.

IJIKOMSTEN.

Gouvernements-subsidie . . . / 2000 —
Contributies van leden. . . . „ 1500.—

Huishuur „ 1500.—

Locaalhuur Kon. Inst, van Ing. „ 250.

—

Interest „ 150.— f 5400.-

IITGAVEN.

Aankoop van tijdschriften . . f 1500.—

„ „ meubilair . . . „ 100.—

Bindwerk
„ 500.—

Brandassurantie „ 75.—

Verzendingskosten „ 100.— / 2275.-

II. Tijdschrift

Drukkosten / 1000.—

Wetensch. Centraalbureau . . „ 125.—
Verzendingskosten „ 50.— / 1175.-

III. Vergaderingen.

Populaire voordrachten . . . / 100.— / 100.-

Transporteeren / 3550.-



Per transport / 3550 —

IV. Oebouwen.

10. Onderhoud van de gebouwen . / 440 —
11. Verlichting »

100.—

12. Brandassurantie „ 41.25

13. Verponding „ 111.37 / 692.62

V. Secretariaat.

14. Schrijfloonen / 300.—

15. Bureaukosten „ 100.- / 400.-

VI. Bediendenloon / 237 -

VII. Inningskosten n 100.—

VIII. Wetensch. doeleinden. (l e Helft Bij-

drage Idjen-plateau) »
?

250.—

IX. Onvoorziene uitgaven „
170-38

/ 5400.—



INHOUD VAN DEEL LXXVI.

Bladz.

Naamlijst der Leden van do Kon. Nat. Vereeniging

in Nederl-Indie op 1 Maart 1916 1.

Yerslag omtrent den toestand en de werkzaamheden

der Kon. Nat. Vereeniging in Nederl-Indie over het

jaar 1915

Enige Meteorlogiese Data van de Piek van Koerintji

door Edw. Jacobson met

Enkele Opmerkingen door Dr. J. Boeeema ....
Uitkomsten van meteorologische waarneniingen verricht

aan het proefstation voor de Java-8uikerindustrie

te Pasoeroean gedurende het jaar 1913 26.

Merkwaardige regenval in Nederl-Indie \n Januari 1916

en regenperiodes te Batavia gedurende het tijdvak

1864—1916 door Dr. J. Boeeema

Opmerkingen naar aanleiding van een buitengewoon

groote kompasstoring aan boord s.s. ,.Le Maire" der

Kouinklijke Paketvaart Maatschappij door het inslaan

van den bliksem door S. Mars

Regenval in de oostmoessonmaanden en uitbreiding van

het regenlooze gebied gedurende droge oostmoessons

in Nederl-Indie door Dr. J. Boeeema

Vulkanische verschijnselen en aardbevingcn in den

Oost-Indischeu Archipel waargenomen gedurende hot

jaar 1915

Over een paar eigenaardigheden van den haarhygro-

meter door Dr. C. Beaak
Een woord ter inleiding bij den Onderzeeschen vorm van

Celebes door L. van Vititeen

Refractie bij Zonshoogten voor Azimuth-bepaling nabij

den Aequator door L. P. L. van dee Tas ....
Xotulen der Vereeniging van de Koniuklijke Natuur-

kundige Vorecniginir in Xrdrrl-Indi'r gedurende 1916.

Begrooting voor 1917


